
INFORMACE O POBYTU V DOMOVĚ MLÁDEŽE 

UBYTOVÁNÍ MOŽNÉ KDYKOLIV V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 

 Žáci jsou ubytováni na třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.  

 V rámci svého osobního volna mohou navštěvovat různé zájmové kroužky, které v DM vedou 

vychovatelky nebo je jim nabídnuta návštěva kroužků u jiných subjektů jako Středisko volného 

času, Základní umělecká škola a základní školy v Odrách. 

 Vychovatelky také dohlíží na přípravu žáků do teoretické výuky a organizují vzájemné 

doučování mezi žáky. 

 

Podmínky pobytu žáka v domově mládeže pro školní rok 2018/2019: 

 Práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou určeny Vnitřním řádem DM, se kterým budou všichni 

seznámeni (k dispozici je nyní na webových stránkách školy www.ssodry.cz v sekci Domov 

mládeže). Upozorňujeme, že obsahuje i práva a povinnosti zákonných zástupců a zletilých 

žáků. 

 Podmínkou ubytování je i odběr celodenní stravy ve školní jídelně cca 20 m (vedle DM) v ZŠ 

Komenského ul. (tel. 556 730 238), celodenní strava je 72,- Kč, pokyny k uhrazení stravy Vám 

sdělí vedoucí školní jídelny na začátku školního roku. 

 Wifi a přístup do PC učebny zdarma.  

 

Ubytovaní budou potřebovat: 

 Domácí obuv, oblečení pro volný čas a sportovní činnost, pyžamo, 

 Hygienické potřeby (i toaletní papír), ručníky, ramínka na ošacení, 

 Užívané léky, 

 Nádobí (hrnek, příbor), 

 Elektronické spotřebiče (fény, žehličky na vlasy, kulmy, apod.) mohou žáci dle Vnitřního řádu 

a bezpečnostních předpisů používat výhradně z depozitáře DM, kde jsou neustále k dispozici.  

 

Pokyny k platbě převodem z účtu: 

Výše měsíční úhrady za celoroční ubytování je 1 500,- Kč, cyklické ubytování 750,- Kč.  

Platba je hrazena předem a to převodem z účtu. 

Je nutné, abyste si u vaší banky zařídili účet a trvalým příkazem zadali datum splatnosti platby a částku 

uhradili vždy k 20. dni v měsíci na měsíc následující (tzn. 20. srpna 2018 je převedena úhrada na měsíc 

září). 

SŠ Odry – jméno žáka/ žákyně, ubytování v DM 

Číslo účtu – 13936801/0100 

Variabilní symbol – 6020300 

Kontakt na DM: tel. 556 719 100; domovmladeze@ssodry.cz 

http://www.ssodry.cz/

