Informace pro žáky a studenty, přijaté k ubytování v Domově mládeže SŠHS
na adrese: Pavlákova 3942, 767 01 Kroměříž
V Kroměříži dne 1. 3. 2022

Umístění žáků na jednotlivé skupiny provádí vedoucí vychovatelka. Proti rozhodnutí není žádný opravný
prostředek.
Zrušení přihlášky k ubytování je třeba oznámit bez zbytečného odkladů vedoucí vychovatelce písemně,
nebo e-mailem.
Nastoupí-li žák k ubytování později (nemoc, praxe apod.), sdělí to nejpozději 31. 8. 2022
telefonicky 731 627 441
e-mail: marcela.medkova@hskm.cz

Nástup k ubytování do domov mládeže je STŘEDA 31. srpna 2022
od 16,00 do 17,30 hod. žáci dříve neubytovaní (většinou žáci 1. roč. středních škol)
od 16,00 do 19,00 hod. žáci již dříve ubytovaní (ve výjimečných případech čtvrtek 1. 9. 2022)

Pokud by vedení Domova mládeže bylo z organizačních důvodů nuceno změnit termín nástupu na Domov
mládeže, budete o této změně v průběhu měsíce srpna 2022 informován/a prostřednictvím internetových
stránek www.hskm.cz v sekci Aktuality. Žádám Vás proto, abyste ve vlastním zájmu tyto stránky sledoval/a.
Organizace života v Domově mládeže SŠHS Kroměříž:
práva a povinnosti ubytovaných jsou určeny Vnitřním řádem Domova mládeže SŠHS Kroměříž, který je
umístěn na našich webových stránkách www.hskm.cz – Domov mládeže. Obsahuje i zákonná práva
a povinnosti rodičů a zletilých žáků. Přiloženým prohlášením poskytne zákonný zástupce žáka nebo plnoletý
žák údaje o tom, že si je vědom všech podmínek ubytování a současně poskytuje i další důležité informace
k výchově. V průběhu měsíce září se žáci/studenti přihlašují do Asociace středoškolských klubů České
republiky z. s. Členství vzniká na základě přihlášky a uhrazení členského příspěvku 200 Kč na příslušný školní
rok. Tato částka bude odečtena z osobního účtu žáka během měsíce září. Prostředky získané z příspěvků
využívá Domov mládeže SŠHS k dotování nákladů, které nemůže hradit z prostředků organizace. Konkrétně
jde o výdaje na výchovně vzdělávací, sportovní a zájmovou činnost a prevenci sociálně patologických jevů,
organizování kulturních akcí. Finanční prostředky jsou využívány k nákupu odměn účastníkům akcí a soutěží,
pomůcek, materiálu na základní výuku v zájmových útvarech, k dotování vstupného, cestovních nákladů na
pořádané akce DM apod.
Všichni ubytovaní žáci a studenti si při nástupu do Domova mládeže přivezou:
✔ potvrzení o bezinfekčnosti /tiskopis je přílohou doručeného emailu/
✔ souhlasné prohlášení zákonných zástupců nezletilého žáka, nebo zletilého žáka a studenta / tiskopis je
přílohou doručeného emailu/
✔ souhlas se zpracování osobních údajů
✔ výpis ze zdravotní dokumentace (týká se pouze nově ubytovaných žáků). Výpis ze zdravotní dokumentace
žák po celou dobu pobytu neodevzdává, ale slouží pro případnou návštěvu zdravotnického zařízení
v Kroměříži.
✔ domácí, společenské a sportovní oblečení, plavky, domácí obuv
✔ jídlonosič – vhodný do mikrovlnné trouby a příbor (pro případ nemoci)
✔ menší visací zámek na uzamčení šuplíku
✔ nově ubytování žáci a studenti odevzdají 1ks fotografie 3,5 x 4,5 cm /vhodné odevzdat s přihláškou/
Doporučujeme, aby studenti nevozili do Domova mládeže cenné věci a větší částky peněz.
Vlastní spotřebiče lze používat v souladu s Vnitřním řádem Domova mládeže SŠHS Kroměříž a bezpečnostními
předpisy.

Marcela Medková v. r.

vedoucí vychovatelka

Návod na bezhotovostní placení ubytovaní a stravování pro žáky středních škol
a studenty vyšších odborných škol ubytovaných v Domově mládeže SŠHS
V Domově mládeže Střední školy hotelové a služeb Kroměříž (dále jen DM) je zavedeno bezhotovostní
placení ubytování a stravování.
Úplata za ubytování a stravování
Úplata za ubytování pro školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši:
Obsazený pokoj (dvě lůžka)
1.600 Kč / měsíc
Obsazený pokoj (tři lůžka)
1.450 Kč/ měsíc
Žáci platí pobyt bez ohledu na počet nocí/dnů strávených v domově mládeže v daném měsíci.
● Stravování: snídaně: 27 Kč; oběd: 37 Kč; večeře: 31 Kč. Celkem 95 Kč / 1 den = ceny stravy jsou
pouze orientační, jejich výše může být k 1. 9. upravena.

Zvolenou částku na ubytování a stravování zasílejte na účet SŠHS čís. 8316630267/0100 – Komerční
banka Kroměříž. Jako variabilní symbol uveďte číslo žáka/studenta, které vám bude /bylo/ sděleno spolu
s heslem k přihlášení do systému STRAVA.CZ. DODRŽUJTE PŘIDĚLENÝ VYRIABILNÍ SYMBOL!!! Platba na
měsíc září je pevně stanovena na 3.000,- Kč a splatná do 22. 8. 2022.
Na den 1. 9. 2022 je možno si stravu objednat prostřednictvím www.strava.cz. Přihlašovací údaje
obdržíte před nástupem na DM. Stravu lze objednat nejpozději 31. 8. 2022 do 13,00.
Objednávka i výdej stravy se provádí pomocí elektronického čipu. Čip bude předán skupinovým
vychovatelem v den nástupu. Tento čip umožní objednávat a vyzvedávat stravu, ale za podmínky, že má
uživatel na svém osobním kontě dostatek finančních prostředků. Čip je platný po celou dobu ubytování
na DM. První je nově ubytovaným žákům poskytnut zdarma. V případě, že žák čip ztratí, obdrží obratem
nový, za který mu bude z osobního účtu odečtena částka 150,- Kč.
Do každého 20. dne předešlého měsíce, (tj. například do 20. srpna na měsíc září) musíte provést úhradu
na následující měsíc. Můžete si stanovit trvalý příkaz na měsíční platby.
Každému ubytovanému je vedena evidence plateb za ubytování a odběr stravy. Při objednávání stravy vidí
odběratel na terminálu orientačně stav svého účtu. Rodiče se mohou kdykoliv informovat o stavu účtu
svého dítěte. Při ukončení ubytování a stravování bude přeplatek vrácen do 30 dnů na účet, z něhož byly
platby poukazovány. Pro navrácení přeplatku na jiný účet je nutno podat písemnou žádost na pokladnu
školy.

S případnými dotazy se obracejte na tel: 573 504 622
731 627 441
573 504 510

hlavní služba DM (pevná linka)
hlavní služba DM (mobil)
pokladna (informace o příchozích platbách)

