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Vážení rodiče a žáci,
sděluji Vám, že od 01. září 2014, šk. rok 2014/2015, budou povoleny odjezdy do místa trvalého
bydliště po ukončení výuky podle pravidelného rozvrhu výuky v SOŠ a SOU Nejdek.
V případě nevyhovujícího dopravního spojení Vám doporučuji využít Domova mládeže SOŠ a
SOU Nejdek (dále jen „DM“).
DM je školské zařízení, které zajišťuje výchovu, ubytování a stravování žáků školy. Žáci zde mají
k dispozici studovnu, klubovnu, kuchyňku a tělocvičnu. Případně lze využít i prostory učeben školy. Své zájmy mohou žáci rozvíjet v kroužcích.
DM a ŠJ lze využívat také jen v části měsíce či týdne.
Přihláška do DM a ŠJ platí na jeden školní rok a ubytování není nárokové. Organizace v DM a ŠJ se
řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských výchovných
a ubytovacích zařízeních, ve znění pozdějších změn.
Uzávěrka pro přijetí přihlášek je do 20. června 2014. Přihlášky zasílejte na adresu školy.
Rozhodnutí o ubytování oznámí ředitel školy rodičům nebo zletilým žákům písemně do 04. 07.
2014, při žádosti v průběhu školního roku pak nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti.
V případě odstoupení od přihlášky je zákonný zástupce žáka/ zletilý žák povinen neprodleně oznámit vedoucímu DM své rozhodnutí.
Kontaktní údaje pro předání přihlášky k ubytování od 01. 09. 2014 – adresa školy (zápatí dopisu).
Vedoucí DM SOŠ a SOU Nejdek:

Radovan Němec – tel. 353 925 321, 603 471 396
- e-mail: sos.nejdek.dm@volny.cz
Cena ubytování: 900,-- Kč celý měsíc; 450,-- Kč ob týden; 45,-- Kč jedna noc
Cena za stravu: 26,-- Kč za snídani a svačinu; 26,-- Kč za večeři;
obědy si žáci kupují přímo ve školní jídelně při ZŠ Nejdek, náměstí Karla IV. 423

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy
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