Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie
arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace
Pražská 931, 547 01 NÁCHOD

Domov mládeže IV. Raisova 678, NÁCHOD
Vedoucí domova mládeže: Vítková Radmila
Telefon DM.: +420 491 423 241

e-mail: vitkovaradmila@soanachod.cz
mobil: 608 440 344

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
INFORMATIVNÍ DOPIS
Vážení rodiče,
v souvislosti s přijetím Vašeho syna (Vaší dcery) ke studiu střední školy, jste projevili zájem o
jeho, (její) ubytování v domově mládeže Střední průmyslové školy stavební a Obchodní
akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace.
Zasíláme Vám proto základní informace o podmínkách ubytování v našem DM.
Při nástupu do DM žák hotově uhradí jednorázovou platbu 1400,-- korun, která je použita
v případě úhrady poškozeného majetku DM žákem nebo při nezaplacení nájemného. Nebudeli mít žák vůči DM žádné závazky, bude mu záloha vrácena.
Cena lůžka pro žáky středních škol činí Kč 1400,-- za měsíc.
Tento poplatek se hradí trvalým příkazem k úhradě na účet školy. Číslo účtu a variabilní symbol
Vám sdělíme při nástupu do DM. Poplatek je třeba uhradit vždy do 15. dne příslušného měsíce.
Ubytovaný žák po prvním zaplacení nájemného odevzdá vedoucí domova mládeže kopii
trvalého příkazu k úhradě.
Žák ubytovaný v DM se může stravovat ve školní jídelně v Raisově ulici. Každý žák si zakoupí
elektronickou kartu ŠJ, cena karty je 120,-- Kč. Stravu si objednává nejpozději 24 hodin předem.
Zakoupit kartu a objednat stravu lze již v pondělí a středu v týdnu před zahájením vyučování
v budově ŠJ. Žáci si mohou objednat: snídani, svačinu, oběd, večeři a druhou večeři.

K zápisu do DM je nutné se dostavit v pondělí 31. 8. 2020 v době od 14:00 do 15:00 hodin do
DMIV., Raisova 678. (Vstup a příjezd do DM je z ulice Pražská proti Benzínové pumpě.)
Informativní schůzka pro rodiče nových ubytovaných žáků se bude konat tento den ve
společenské místnosti domova mládeže od 16:00 hodin.
Žáci si s sebou přivezou:





1 x fotografie pasového formátu
vyjádření o zdravotní způsobilosti k pobytu v DM podepsané lékařem
osobní a hygienické potřeby
přezůvky
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Bankovní spojení: ČSOB Náchod
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zálohu v hotovosti:
zálohu na klíč od pokoje:
zálohu na klíč od botníku:
peníze na elektronickou kartu ŠJ:
peníze na stravování: celkem:
snídaně:

18,00 Kč

přesnídávka:

14,00 Kč

oběd:

33,00 Kč

večeře:

29,00 Kč

2. večeře:

18,00 Kč

1400,00 Kč
130,00 Kč
30,00 Kč
120,00 Kč
112,00 Kč

Případné dotazy týkající se budoucího pobytu Vašeho syna (Vaší dcery v DM SPŠ st. a OA arch.
J. Letzela, Náchod, příspěvkové organizace, zodpoví paní Radmila Vítková, vedoucí
vychovatelka DM na telefonním čísle: 491 423 241 nebo mobil: 608 440 344.

Váš syn, Vaše dcera, _____________________________________ byl, byla přijata do DM IV.

RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy a DM
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