Blatenská 313, 341 01 Horažďovice
Domov mládeže

Vážení rodiče,
předkládám Vám těchto několik informací a pokynů, které se
týkají provozu domova mládeže
(dále jen DM).
Věřím, že v zájmu Vašem, vašich dětí i našich ubytovaných, budou tyto informace a pokyny
respektovány.

1. DM je školské zařízení, které zajišťuje výchovné působení, ubytování a stravování.
Přijetí do DM není nárokové, přihláška platí jeden školní rok. O přijetí k ubytování
rozhoduje ředitel školy.
2. Každou nepřítomnost žáka v DM je nutno včas omluvit (SMS, emailem) alespoň jeden
den předem. Žák, který je nemocný, musí odjet domů. DM nemůže zajistit odbornou
zdravotní péči.
3. Žáci odjíždějí z DM každý pátek od 12:00 do 14:30 hodin, návrat do DM je v pondělí
ráno od 6:00 do 9:30 hodin – (standardní týden).
4. Navštíví-li rodiče žáka v DM, předpokládáme, že pohovoří s vychovatelkou. Stejně tak
očekáváme Vaši návštěvu v době, kdy se ve škole konají třídní schůzky. Spolupráci se
zákonnými zástupci považujeme za předpoklad jednotného výchovného působení.
5. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme používat vlastní motorová vozidla.
6. Nedoporučujeme dávat žákům větší obnosy peněz, cennosti nebo drahé šperky. Za
ztracené věci (mobily, notebooky, peníze, ...), které nebyly v uzamčené skříňce,
neručíme a neneseme odpovědnost! Z důvodu nočního klidu a bezpečnosti musí být
po 22:00 hodině vypnuty a odpojeny od elektrické sítě mobily a notebooky.
7. Strava je pro všechny ubytované žáky zajištěna pětkrát denně (snídaně, přesnídávka,
oběd, svačina, večeře). Pokud je žák nepřítomen, je nutné stravu předem odhlásit u
vedoucí školní jídelny paní Fuchsové – kontakt zde. Pozdě odhlášená strava bude
účtována. Stravné a ubytování se hradí vždy k 6. dni v měsíci – strava za měsíc
zpětně, ubytování daný měsíc. Doporučujeme Vám, abyste kontrolovali, zda je strava
Vaším dítětem odebírána – šetříte tím svoje peníze.
8. Upozorněte své dítě, že je nutné šetřit veškeré zařízení DM. Úmyslně způsobené
poškození majetku DM musí žáci, potažmo Vy, jako zákonní zástupci, v plné míře
uhradit (viz Vnitřní řád domova mládeže). Při nástupu k ubytování stvrdí žáci svým
podpisem převzetí inventáře v pokoji a klíče od pokoje, skříněk a botníků.

9. Ubytovaní žáci si ve svém pokoji udržují pořádek po celý týden. Dvakrát týdně

provádějí úklid pokoje i osobních věcí. Dbají přitom na vkusnou úpravu a čistotu
pokoje i ostatních prostor v DM. Úklid společných prostor v DM a sociálních zařízení
provádí uklízečka.
10. Ubytovaní žáci mohou používat lůžkoviny DM nebo vlastní – výměna za čisté musí
proběhnout jedenkrát za 14 dní. Cena ubytování za měsíc činí 900,- Kč.
11. Z hygienického i bezpečnostního hlediska dbáme na přezouvání. Zajistěte proto
svému dítěti vhodnou domácí obuv – pantofle, nazouváky ne sportovní obuv. Pro
pobyt v DM doporučuji domácí, sportovní oblečení, oblečení na spaní, osobní věci,
hygienické potřeby.
12. K pedagogické dokumentaci je zapotřebí u žáků 1. ročníků jedna aktuální fotografie
3,5 x 4 cm.
13. Elektrický spotřebič (kulma, žehlička na vlasy, fén, nabíječka, ...) lze používat v DM
pouze na základě provedené revize spotřebiče (pokud je spotřebič starší dva roky),
jinak stačí ofocený doklad o koupi.
14. V den nástupu k ubytování budou všichni žáci seznámeni s vnitřním řádem DM,
režimem dne a týdne a proškoleni o BOZP, PO. Jsou povinni tyto předpisy dodržovat.
V DM je zakázáno kouření i elektronických cigaret, přechovávání a užívání alkoholu a
psychotropních a omamných látek, zacházení s otevřeným ohněm, přechovávání
zbraní, výbušnin a chemikálií, zasahování do elektroinstalace, lepení plakátů na
nábytek a stěny, navštěvovat žáky v jiných pokojích pouze s jejich souhlasem a
vědomím vychovatelky.
Ukončení pobytu v DM hrozí každému, kdo tyto předpisy poruší.
15. V případě náznaku šikany Vašeho syna/dcery z řad ubytovaných žáků nebo žáků školy
Vás prosím o sdělení (při zachování důvěrnosti takového sdělení), aby bylo možné
dalšímu pokračování zabránit.
16. Ustanovení těchto informací, vnitřní řád DM a režim dne a týdne vyplývají ze Zákona
č.561/2004 (Školský zákon), z Vyhlášky č. 436/2012 Sb., o školských výchovných a
ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních a Vyhlášky č. 463/2011 Sb., o
školním stravování, všechny v platném znění.

Informaci o přijetí či nepřijetí k ubytování v DM Vám bude
zaslána do 30. června daného roku.
Věřím, že vzájemnou spoluprací mezi Vámi, zákonnými zástupci
a námi, vychovateli, Vás budeme moci účinně zastupovat
při výchově Vašich dětí.

