Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
Rožkova 331
530 02 Pardubice

Školní rok 2017/2018
Podmínky pro nástup a pobyt žáka, studenta v domově mládeže
Pokyny k nástupu:
Termín nástupu pro 1. ročníky je neděle 3. 9. 2017 od 14:00 do 19:00 hodin. Nástup do
domova mládeže (dále jen DM) je možný pouze na základě podané přihlášky k ubytování a
přílohy k přihlášce, vydaného rozhodnutí ředitelky o umístění k ubytování a rozhodnutí o přijetí
ke studiu na základní a střední škole. Pokud škola nevydala potvrzení o přijetí ke studiu,
domov mládeže si potvrzení vyžádá hromadně.
Podmínky ubytování v den nástupu:
 uhrazena platba do 15. dne předcházejícího měsíce (pro nástup v září do 15. srpna),
 prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas s testováním na omamné a psychotropní látky,
 2 fotografie odpovídající aktuální podobě o velikosti 3,5 x 4,5 cm.






Nezapomenout:
oblečení pro pobyt v DM, pyžamo, přezůvky,
hygienické potřeby, ručník, toaletní papír,
příbor, lžička, hrníček, utěrka aj.
Potřebné informace a další podmínky pro pobyt v DM, zejména vnitřní řád DM, získáte
také prostřednictvím webových stránek www.dmpce.cz.

Úplata za ubytování a stravování
Úhrada úplaty za ubytování a stravování je možná převodem z účtu, vkladem na přepážce
banky nebo poštovní poukázkou. Používejte účty a variabilní symboly, které jsou uvedeny na
přední straně rozhodnutí.
Úplata za ubytování pro školní rok 2017/2018 je stanovena ve výši 1.500,- Kč měsíčně. Žáci
platí pobyt bez ohledu na počet nocí/dnů strávených v domově mládeže v daném měsíci.
U bankovního převodu je nutné dbát na to, aby platba byla připsaná na účtu domova nejpozději
do 15. dne předchozího měsíce, tzn. do 15. srpna za měsíc září. DODRŽUJTE PŘIDĚLENÉ
VARIABILNÍ SYMBOLY!
Pro využívání stravovacích služeb je nutné před nástupem žáka do DM provést objednávku
stravy na www.strava.cz nebo na www.dmpce.cz (kód zařízení: 3717, uživatel: Příjmení
a Jméno, heslo: variabilní symbol pro stravu) nejdříve od 20. srpna a nejpozději do 14:00
hodin předcházejícího pracovního dne, tj. do 31. srpna 2017.
Objednávku stravy lze uskutečnit pouze, pokud je dostatečná výše finančních prostředků na
účtu. Čip bude předán skupinovým vychovatelem v den nástupu, vratná záloha ve výši 115,- Kč
bude odečtena při první Vaší platbě. Cenu stravy určuje Řád školní jídelny, příloha č. 1.
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