Informace k ubytování na Domově mládeže při Střední škole živnostenské v Plané






O přijetí uchazeče na Domov mládeže budete vyrozuměni do konce června 2022
Ubytování žákyň a žáků 1. ročníku bude možné 1. 9. 2022 od 10:00 hodin
Při příjezdu každý ubytovaný musí mít uhrazen pobyt na měsíc září 2022
Cena ubytování je 1 500,-Kč/měsíc
Platba bude prováděna bankovním převodem na bankovní účet školy SŠŽ a ZŠ Planá
a to nejpozději do 27. dne měsíce předcházejícího, tzn. provést bank. příkaz max. do
27. srpna – ubytování v měsíci září, do 27. září – ubytování v měsíci říjen atd.
 Údaje k platbě:
 číslo účtu: 10737401/0100
 peněžní ústav: KB Tachov
 variabilní symbol: 147
 zpráva pro příjemce: DM, jméno a příjmení ubytovaného žáka, žákyně
 Při ubytování 1. 9. 2022 budete hradit v hotovosti : (prosím o přesné částky dle níže)
 100,- Kč vratnou zálohu na klíč od botníku
 200,- Kč do fondu DM (na sportovní, kulturní akce, opékání vuřtů….) na
1. pololetí, na 2. pololetí platba v měsíci únor 2021
Děvčata: 300,- Kč vratnou zálohu na klíč od skříně na pokoji
Chlapci: přivezou si visací zámek (malý průměr) na zamknutí skříně
 Stravování – celodenní strava za předpokládanou cenu 120,-Kč (dotovaná cena školou).
Úhradu a objednání si zajišťuje každý samostatně u firmy Stravbyt, která má pronajaté
prostory v areálu Domova mládeže. Tel. číslo na provozní firmy Stravbyt Planá – pí.
Kolajová, 775 287 764
 Z hygienického hlediska a epidemiologické situace (Covid-19) si všichni dovezou vlastní
povlečení (prostěradlo, povlak na polštář a deku), příbor, talíř, hrnek či skleničku,
misku…
 Ubytovací prostory jsou po celkové rekonstrukci – dívky 2. patro – nový nábytek,
zdravotní matrace, nové sociální zařízení; chlapci 3. patro – starší vybavení; – pro
všechny platí, že v případě poškození, opravy či výměny - poškozené věci hradí rodiče,
zákonní zástupci
 Absenci na DM (ne příjezd na DM či předčasný odjezd z DM) telefonicky omlouvají
rodiče, zákonní zástupci – vychovatelna DM tel. č. 374 616 023
 Veškeré další informace dostanete při ubytování nebo na tel. čísle 605 252 132,
p. Veselý

