Informace pro zákonné zástupce žáků ubytovaných na DM
Zahajovací schůzka 31. 8. 2020 od 16 hodin se nekoná (na základě doporučení MŠMT pro
provoz škol).
Nástup žáků SŠ České Velenice na DM: 31. 8. 2020 od 14 do 19 hodin nebo 1. 9. 2020 od 7
do 13 hodin.
Nástup žáků SZ Gmünd n DM: 6. 9. 2020 od 14 do 19 hodin nebo 7. 9. 2020 od 7 do 13
hodin.

Vedoucí DM Mgr. Ambrož a ředitelka školy RNDr. Elsterová budou přítomni na DM



pro žáky SŠ České Velenice 31. 8. 2020 od 14 do 19 hodin
pro žáky SZ Gmünd 6. 9. 2020 od 14 do 19 hodin

a zodpoví individuálně dotazy rodičů i žáků.

Informace pro zákonné zástupce ubytovaných žáků
1. Kontakt na vychovatele: 773 444 578, dm@sscv.cz
Kontakt na vedoucího DM: 773 444 577, aambroz@sscv.cz
2. Řád domova mládeže a pokyny pro ubytované jsou k dispozici na webových stránkách
školy https://www.sscv.cz/c-43-domov-mladeze.html
3. Zákonní zástupci žáků, kteří nastupují na DM poprvé, budou vyzváni, aby podepsali
informovaný souhlas s nakládáním osobních údajů (GDPR).
4. Osobám, které nejsou ubytovány na DM (včetně rodičů ubytovaných žáků) není
dovoleno chodit na pokoje žáků (doporučení MŠMT pro provoz škol).
5. V případě závažné události (úraz, žák se nevrátí z vycházky či ze školy a nekomunikuje
s vychovateli, úraz či onemocnění atd.) kontaktujeme nejdříve rodiče – i v noci.
Prosíme rodiče, aby si uložili číslo DM (773 444 578) do mobilu, aby věděli, kdo je
volá.
V případě, že se nedovoláme, kontaktujeme Policii ČR. V případě úrazu či podezření
na onemocnění voláme záchrannou službu a zároveň informujeme rodiče, do které

nemocnice žáka odvážejí, aby se mohli informovat na jeho zdravotní stav, příp.
domluvit odvoz žáka domů.
Pokud žák onemocní v denní době a je schopen jít k lékaři, zajistíme doprovod žáka.
Smluvním lékařem naší školy je MUDr. Kamil Janda.
6. Pokud žák jeví známky opilosti – podrobí se testování. Při pozitivním testu voláme
rodičům, vychovatel ve službě sepíše zápis o přestupku a oznámí to vedoucímu DM či
ředitelce školy.
- když se nedovoláme rodičům – oznámíme Policii ČR
- pokud rodič nespolupracuje – voláme OSPOD
- při ohrožení zdravotního stavu žáka (více promile, bere léky apod.) – voláme
záchranku
7. Pokud žák jeví zřejmé známky požití návykových látek nebo tyto látky přechovává
atd., pak voláme Policii ČR, my žáky netestujeme.
8. Rodiče si vyřídí u své banky souhlas s inkasem. Účetní školy si 25. v měsíci odečte
částku za ubytování a zálohu na stravné (kromě září, to se platí hotově při nástupu na
DM).
Pokud žák bude dlužit za ubytování a stravování (max. za 2 měsíce), ředitelka školy
vyzve zákonného zástupce, aby dlužnou částku co nejdříve uhradil, případně aby si
domluvil s účetní školy splátkový kalendář.
Pokud dluh bude narůstat, pak podle řádu domova mládeže bude žákovi ukončeno
ubytování a dlužná částka bude vymáhána (v nejzazším případě i soudně).
9. Platba za měsíc září 2020 bude provedena v hotovosti při nástupu na DM. Žáci SŠ
České Velenice zaplatí při nástupu na DM 900 nebo 1500 Kč za ubytování (podle typu
pokoje) i zálohu na stravné 1827 Kč.
Žáci SZ Gmünd zaplatí 1000 nebo 1600 Kč podle typu pokoje.

Vedení SŠ České Velenice

