Od 1. 9. 2017 bude zavedeno placení záloh na internátní poplatky ve výši
jedné měsíční platby tj. 2.700,- Kč (stravné 1.500, Kč + ubytování 1.200,-Kč),
a to před nástupem na domov mládeže převodem na účet školy, bankovní
spojení je 107-5077380227/0100.
Dále se bude platit obvyklým způsobem, jak je uvedeno v „oznámení rodičům“.
Záloha bude vrácena poslední měsíc ve školním roce (nebude počítán červen)
nebo po ukončení studia žáka ve škole, případně při odchodu žáka za domova
mládeže. Pokud nebude záloha zaplacena, nebude žák ubytován na domově
mládeže a nebude mu ani poskytnuta strava. Systém se zavádí z toho důvodu, že
neustále docházelo k opožděným platbám, a tím k zadlužení studentů při pobytu
na domově mládeže.

Oznámení rodičům žáků prvních ročníků:
Internátní poplatky (dále IP) skládající se ze stravného a ubytování se platí
vždy ten měsíc, který zrovna je (tzn. IP za říjen musí být zaplaceno do konce
října), a to buď složenkou (ihned po obdržení poštou, nejdéle však do 10 dnů)
nebo hotově přímo u vedoucí školní jídelny, a to nejpozději do 15. dne
příslušného měsíce. Další možnost úhrady IP je placení převodem, zde je
potřeba znát variabilní symbol a částku – oboje se v průběhu školního roku
mění, po domluvě s vedoucí školní jídelny lze platit i takto.
Bankovní spojení je 107-5077380227/0100.
Stravné činí 76,- Kč na 1 den, z toho snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč a večeře
30,- Kč, ubytování činí 1.200,- Kč měsíčně. Stravování je jednou z podmínek
přijetí studentů na internát, výjimku tvoří pouze děti, které mají zdravotní
problémy při přijímání potravy, po domluvě s rodiči lze stravování omezit např.
pouze na odběr obědů nebo večeří.
V případě nemoci lze stravu odhlásit telefonicky na tel. čísle 493 624171. Pokud
se student včas neodhlásí, může mu být strava doúčtována do plné částky po
celou dobu nepřítomnosti (nemoc, praxe, apod.). Odhlášky jsou odečítány vždy
měsíc pozadu, např. odhlášená strava za září bude odečtena od říjnové částky.
Internátní poplatky musí být vždy zaplaceny do konce měsíce, pokud se tak
nestane, nebudou Vašemu dítěti vydány stravenky na další měsíc. Pokud nejsou
IP zaplaceny za více jak 2 měsíce, je celá záležitost oznámena vedení školy a
může hrozit vyloučení z internátu.
Veškeré informace týkající se stravování a placení ubytování Vám sdělí
vedoucí školní jídelny na tel. čísle 493 624 171.

