
DOMOV MLÁDEŽE   

           STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ, OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79  

    

- ZÁKLADNÍ INFORMACE pro pobyt žáků v domově mládeže ve školním roce 2022/2023 

- PLATBA UBYTOVANÉHO 

- POZVÁNKA na setkání vychovatelů s nově ubytovanými žáky/studenty a rodiči.  

 

Provoz domova mládeže bude zahájen ve středu dne 31. srpna 2022. 

 

Žáci se mohou ubytovat ve středu 31. srpna 2022 v době od 17 - 20 hod., nebo ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 

7°° – 18°° hod. Ubytovaný žák si s sebou přiveze: potřeby osobní hygieny a ručník; oblečení na týden, 

vhodné domácí oblečení, domácí obuv, pyžamo, sportovní oblečení, obuv do tělocvičny a hřiště; tašku 

na špinavé prádlo, ramínka na šaty, uzavíratelnou nádobu na jídlo + hrnek, příbor, talíř, utěrka (možnost 

využití kuchyňky s mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a indukčním vařičem), osobní věci pro volný čas, 

drobné elektrospotřebiče pro osobní hygienu, nabíječka k mobilu, notebook, apod., které budou za 

poplatek zkontrolovány a evidovány elektro-technikem, 1 kvalitní visací zámek včetně náhradních klíčů, 

1 fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm. Nejsou povoleny varné konvice, toustovače, topinkovače…., 

Nedoporučujeme mít v domově mládeže cenné a drahé věci!!!  

 

Při příjezdu do domova mládeže žák odevzdá vychovateli:  

- vyplněný formulář „Souhlasné prohlášení“,  

- potvrzení o úhradě za ubytování 9/2022,  

- úhrada v hotovosti 100Kč – vratná záloha na klíč od pokoje,   

- úhrada v hotovosti 200Kč – poplatek za čip pro vstup do domova mládeže – žáci cizích škol,  

- pro žáky SŠ polytechnické čip zakoupený pro vstup do školy a pro odběr stravy slouží    

i pro vstup do DM,  

-  pro žáky SŠ polygrafické čip zakoupený pro odběr stravy slouží i pro vstup do DM), 

- fotografie,   

 

• PLATBU UBYTOVNÉHO - ve výši 1400Kč na aktuální měsíc je třeba uhradit tak, aby na účtu školy byla 

vždy do 20. přechozího měsíce!!! Platbu za ubytování provádějte formou trvalého příkazu na číslo účtu 

školy 36238811/0100 KB Olomouc, konstantní symbol 0379. Nezapomeňte uvádět číslo variabilního 

symbolu!!! Číslo variabilního symbolu je totožné s registračním číslem žáka, které mu bylo přiděleno 

pro potřeby přijímacího řízení (u žáků, kteří byli v DM ubytováni v předchozím roce, se variabilní symbol 

nemění). Trvalý příkaz k platbě zadejte na 10 měsíců - první platbu proveďte v měsíci srpnu 2022 a 

poslední v květnu 2023.   

• POZVÁNKA na setkání rodičů nových žáků s vychovateli  

Dne 31. srpna 2022 v 18:00 hod. Vás zveme na setkání, které se bude konat v klubovnách domova 

mládeže. Cílem tohoto setkání je seznámit Vás s životem ubytovaných žáků v domově mládeže, Vnitřním 

řádem DM a zodpovězení Vašich dotazů a připomínek.  

• Kontakt do domova mládeže  

Iveta Kelarová, vedoucí DM: +420 778 442 560,  kelarovai@ssprool.cz,  

vychovatelé DM: +420 725 034 528, 585 724 111(tel. ústředna), 

e-mail: dm@ssprool.cz.   

   

V Olomouci 8. června 2022    

mailto:kelarovai@ssprool.cz

