
Informace pro žadatele o ubytování 

Domov mládeže SOŠ a SOU Sušice 

Školní rok 2019/2020 
 

 

Vážení, 

             pro usnadnění komunikace a dobrou spolupráci jsou pro Vás připraveny základní 

informace: 

                 Prosíme o zaslání přihlášky k ubytování v DM SOŠ a SOU Sušice na školní rok 
2019/2020 do termínu 15. 5. 2019. Po tomto termínu budou požadavky k ubytování vyřizovány. V 

případě kladného rozhodnutí již nebudete kontaktováni. Považujte tím Vaši přihlášku za 

přijatou (dotazy je možné podávat na níže uvedených kontaktech – písemně, telefonicky, nebo e-

mailem). Pouze v případě problémů s umístěním v DM budeme jednotlivé nepřijaté žadatele 

kontaktovat. V případě nedostatku místa k ubytování rozhodují důvody hodné zřetele, dojezdová 

vzdálenost a kvalita dopravní obslužnosti. 

      Ubytování žáků bude probíhat v pondělí 2.9.2019 po slavnostním zahájení školního roku, 

kterého se pravidelně účastní i rodiče nastupujících žáků. Ze slavnostního zahájení odcházejí rodiče 

a žáci do školy, kde jim třídní učitelé dají základní informace k průběhu školního roku. Po těchto 

úvodních školních povinnostech bude možné přijet do Domova mládeže, kde bude vše připraveno 

na ubytování žáků (včetně obědů pro žáky).  

          Informace ke slavnostnímu zahájení školního roku dostanete společně s vyrozuměním o 

přijetí ke studiu (stejně tak jako přihlášku k ubytování v DM). Zájemci o ubytování v DM, 

kteří přihlášku nedostanou poštou, si ji mohou vyžádat. Případné dotazy můžeme telefonicky, 

písemně, nebo e-mailem řešit na uvedených kontaktech : 
 

Adresa školy – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice (nebo SOŠ a SOU) 

                          U Kapličky 761, 342 01 Sušice 

                          tel.: sekretariát – 376524662 nebo 376526830 nebo 376382567 

                                                       

 Adresa DM – Domov mládeže SOŠ a SOU Sušice 

                         Volšovská 1139, 342 01 Sušice 

                          tel.: 376524802 – vrátnice 

                                 376524801 – Školní jídelna 

                                 778469911 – služební mobil 

                          e-mail: dmsossu@seznam.cz 

 

 

Po předběžné domluvě můžete DM SOŠ a SOU Sušice v pracovních dnech navštívit, prohlédnout si 

a získat další informace.  

 

Základní schéma denního režimu:      6,00-6,15 – budíček, osobní hygiena, úklid pokojů 

                                                            6,15-6,45 – snídaně, odchod do školy 

Po příchodu ze školy – osobní volno, odpočinek, zájmové kroužky a aktivity 

                                                        17,00-17,45 – večeře 

                                                        18,00-19,30 – studijní klid, příprava do školy 

                                                        19,30-21,30 – osobní volno, TV, video, odpočinek, zájmové     

                                                                               kroužky a aktivity 

                                                         21,30-22,00 – příprava na večerku, večerka 

 

Opuštění DM (vycházky) – po domluvě s vychovatelem, na základě dodržování Řádu DM, denního 

režimu, chování, dodržování pořádku a studijních výsledků. 

 

mailto:dmsossu@seznam.cz


Odjezd z DM (mimořádný odjezd domů mimo dny ukončení vyučování) – po předběžné domluvě 

písemné, nebo telefonické. Telefonické potvrzení příjezdu žáků domů je pro kontrolu. 

Příjezd do DM - podle potřeby mohou žáci do DM přijíždět v neděli (nebo den před dnem zahájení 

vyučování). DM je v neděli otevřen od 18,00 hod. Je také možné přijíždět přímo do školy v pondělí 

(nebo v den zahájení vyučování) a do DM přijít po vyučování. 

Nepřítomnost žáka v DM je nutné nahlašovat. Písemně, nebo i telefonicky, pokud možno 

dopředu. Příklad: v neděli při příjezdu žáků do DM je telefonicky nutné nahlásit nepřítomnost 

(nemoc) žáka na následující dny a domluvit odhlášení stravy na dny nepřítomnosti. 

Pokud vychovatelé nemají nahlášenu nepřítomnost žáka, automaticky přihlašují žáka ke stravování 

na následující den.                

Používání elektrospotřebičů v DM je možné pouze na základě povolení, podloženém dokladem 

o technickém stavu. Proto je nutné nechat každý dovezený (vnesený) elektrospotřebič přezkoušet 

revizním technikem, opatřit protokolem o revizi a předložit ke schválení jeho používání v DM. 

 

Inkaso za ubytování a stravování – probíhá bezhotovostním převodem. Před nástupem 

k ubytování v DM je nutné zařídit si z vlastního účtu souhlas s inkasem na účet SOŠ a SOU 

Sušice. Limit je 2 600,- Kč. V případě změny limitu budete dopředu informováni. Potvrzený 

doklad o zřízení inkasa je nutné do 15. 8. 2019 odeslat na adresu školy. Do stejného termínu je 

nutné vložit na bankovní účet SOŠ a SOU Sušice částku 2 600,- Kč. Tato částka zůstane na účtu 

jako záloha.  Zároveň se tím překontroluje nastavení inkasa. Další platby pak proběhnou  po 

ukončení měsíce.  Tato inkasa budou již podle měsíčního vyúčtování. Termín rozesílání je okolo 

10. v měsíci. První inkaso – k 10.říjnu bude zaslán požadavek na inkaso za měsíc září, a tak dále 

každý měsíc. K  termínu inkasa je nutné mít na účtu dostatek  peněz, jinak inkaso neproběhne. 

Pokud inkaso neproběhne (je možné si kontrolovat na měsíčních výpisech pohybu na Vašem 

bankovním účtu),  je nutné dlužnou částku vložit přímo na účet naší školy. Platby je nutné 

dodržovat!   

V doložených případech hodných zřetele bude možné domluvit se na platbě v hotovosti. 

  

Platba za ubytování - potvrzení o zaplacení se vystavuje na vyžádání (je možné se domluvit na 

vystavování potvrzení v průběhu školního roku). Platba za ubytování je 1 200,- Kč měsíčně.  

V případě změny výše úplaty za ubytování, budete dopředu informováni. Podle textu vyhlášky 

MŠMT ČR č. 108 z roku 2005, § 5, odstavec (4) – „Výše úplaty za ubytování v domově se 

nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci.     
Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodu organizace vyučování ve škole, 

jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně 

sníží.“ Jsou to např. vánoční, jarní prázdniny a praxe mimo školu (s dojížděním domů). Podle 

stejné vyhlášky může být ubytování ukončeno v průběhu školního roku, pokud opakovaně není 

uhrazena platba za ubytování nebo za školní stravování ve stanoveném termínu. 

 

Platba za stravování – probíhá současně s platbou za ubytování. Proto je limit inkasa nastaven 

na 2 600,- Kč (ubytování a strava). Potvrzení o placení stravy je možné na vyžádání vystavovat. 

Strava je celodenní. Cena celodenního stravování je 74,- Kč/den. V případě změny výše úplaty za 

stravování, budete dopředu informováni. Žáci  zálohově zaplatí elektronický čip na objednávání 

a výdej stravy (cena 100,-Kč). Odhlašování ze stravy (z důvodu nepřítomnosti) je možné dopředu 

formou omluvenky, nebo i telefonicky. 

 

Ubytování – pokoje pro žáky jsou třílůžkové. Každý  pokoj  má vlastní koupelnu a WC. 

Do DM jsou nutné přezůvky, hygienické potřeby, úbor na spaní. Ložní prádlo nutné není, žáci 

obdrží školní. 

V DM je zakázáno kouřit, donášet, přechovávat a požívat alkoholické nápoje, jako i jiné návykové a 

zdraví škodlivé látky. 

Do DM je zakázáno donášet zbraně, chemikálie a jiné nebezpečné věci. 


