
                        UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE 
 
1. Nástup nově přijatých studentek do domova je v neděli  3.9.2017  od  12.00  do 16.00 hod 

Žádáme rodiče, aby si laskavě udělali ve svém programu čas na krátkou schůzku 

s vychovatelkami. 

 

2. Měsíční poplatek za ubytování v domově je stanoven na 1100,-Kč. Tento poplatek je nutno 

zaplatit vždy do 25. dne předcházejícího měsíce. Studentky, které nově nastupují, zaplatí 

stanovenou částku  do 25.6.2017  ve prospěch účtu: 2481149621/0100 ( Var. symbol je 

rodné číslo studentky, S. symbol 201709 ). Stejnou poštovní poukázkou nebo příkazem uhradí 

i stravné ve výši měsíčního minima (minimum nepokrývá celoměsíční stravu ). 800,-Kč pro 

studentky, které budou odebírat snídaně, obědy a večeře a 550,-Kč pro studentky, které budou 

odebírat pouze snídani a večeři.  

 

Zaplacení požadované částky do určeného data považujeme za závazné potvrzení Vaší 

přihlášky k ubytování v domově. V opačném případě předpokládáme, že nemáte o ubytování 

zájem. 

 
3. Součástí církevního domova je stravovací provoz. Odběr stravy je součástí ubytování. 

Sledovat a usměrňovat stravování studentek je vedení domova povinno a je v tomto směru 

kontrolováno hygienikem. Každá ubytovaná studentka má povinnost pravidelně odebírat 

stravu ( minimální  množství za měsíc se rovná výši měsíčního minima).  Případné změny cen 

jsou závislé na vývoji cen potravin. 

Současná cena stravy : snídaně + přesnídávka   26,-Kč 

                                     oběd                               29,-Kč 

                                     večeře                            27,-Kč 

Při nástupu do domova si studentka zakoupí stravovací kartu o ceně 100,-Kč. 

 

4. Žádáme rodiče, aby neopomenuli vyplnit část přihlášky, která se týká zdravotního stavu 

studentky. 

   

5. Každá studentka si přiveze tyto věci: 

-  občanský průkaz (pokud již vlastní)                    

-  prohlášení o bezinfekčnosti (stačí vyjádření rodičů)    

-  dvě fotografie 3 x 4 cm                              

-  domácí obuv                                          

-  toaletní potřeby                                     

-  budík                                                    

-  dvě utěrky a příbor  

-  ramínka na šaty 

             

 

6.   Ložní prádlo, polštář a přikrývku dostanou studentky v domově.    

  

      

       7. PROSÍME, VYPLNĚNOU  PŘIHLÁŠKU  ZAŠLETE  OBRATEM  ZPĚT. 

       

           Církevní domov mládeže 

           Svaté Rodiny a Školní jídelna s.r.o. 
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