Střední škola České Velenice, Revoluční 220, České Velenice

POKYNY PRO NÁSTUP ŽÁKA DO DOMOVA MLÁDEŽE
NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Provoz domova mládeže (dále jen DM) bude zahájen v úterý 31. 8. 2021 ve 14 hodin.
Žáci budou ubytováni v úterý od 14 do 19 hodin nebo ve středu od 7 do 13 hodin.
Pokud žák/yně z vážných důvodů nenastoupí, oznamte to prosím na tel. č. 773 444 578 nebo písemně
na e-mail: dm@sscv.cz.
Pozvánka na setkání s žáky a rodiči 1. ročníků SŠ České Velenice a 0. ročníku Schulzentrum Gmünd
Zveme Vás na informativní schůzku, která se bude konat v den zahájení provozu, tj. v úterý 31. 8. 2021
od 16 hodin ve velké učebně v přízemí DM. Cílem tohoto setkání je seznámit Vás se základními
informacemi ohledně pobytu žáků v DM a zodpovědět Vaše případné dotazy.
Pokyny k nástupu žáků do domova mládeže


Ubytování a stravu na měsíc září je nutné zaplatit při nástupu v hotovosti, platby v dalších
měsících budou již vybírány formou inkasa (platba na říjen 25. 9. 2021). Celodenní strava začíná
ve středu 1. 9. 2021 snídaní.



Ubytovaní žáci při nástupu na DM předloží platnou revizi u malých přenosných
elektrospotřebičů starších 24 měsíců (např. adaptéry k PC, mobilům, kulmy, fény, holicí strojky)
dle ČSN 331600. Pokud ji žáci nemají, provede revizi školní revizní technik za poplatek 50 Kč.
Žáci nesmí z bezpečnostních důvodů používat vlastní varnou konvici. Konvice a mikrovlnná
trouba je k dispozici ve společné kuchyňce. Ubytovaní žáci si mohou přivézt na DM pro svoji
potřebu tablet nebo notebook, ale za jejich případnou ztrátu nebo poškození DM neručí.

Při nástupu do domova mládeže musí ubytovaný předložit:


občanský průkaz, žáci ubytovaní prvním rokem předloží rozhodnutí o umístění



110 Kč na čip k hlavnímu vchodu na DM (vratná záloha)



hotovost na zaplacení ubytování a stravy za 09/2021



povolení k inkasu na č. účtu školy 602013319/0800



1 ks průkazkové fotografie



aktuální telefonní čísla a e-maily na rodiče (příp. zákonného zástupce)



souhlasné prohlášení zákonného zástupce - vyplní rodiče nebo zákonný zástupce při nástupu
v DM

Základní vybavení pro pobyt v domově mládeže:


1 ks visací zámek na botník



hygienické potřeby, ručník



přezůvky a oblečení pro pobyt v DM

Chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků určuje řád DM, denní činnost stanovuje režim dne
(zveřejněno na webu školy). O závažných skutečnostech týkajících se žáka podáváme bezprostředně
zprávu rodičům telefonicky nebo písemně (e-mailem, SMS zprávou, dopisem).
Provoz DM během školního roku začíná v neděli v 19 hodin a končí v pátek ve 14:30 hodin.
Pro odjezdy domů mají žáci odjezdový průkaz. Povinností rodičů je, aby při příjezdu žáka domů průkaz
prohlédli a potvrdili příjezd svým podpisem. Po příjezdu do DM odevzdá ubytovaný žák průkaz
vychovateli. Příjezd je v neděli do 21 hodin, pondělní příjezdy rodiče potvrdí písemně.
Při přespání u kamaráda nebo u příbuzných vyžadujeme písemný souhlas zákonných zástupců, zároveň
u nezletilých žáků dřívější odjezd z domova mládeže domluví rodiče s vychovatelem písemně (emailem, v průkazu žáka nebo SMS zprávou).
DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Adresa:
E-mail:
Důležitá telefonní čísla:

Bankovní spojení:

Domov mládeže při SŠ České Velenice, Revoluční 257,
378 10 Č. Velenice
dm@sscv.cz
773 444 571 ředitelka školy
773 444 577 vedoucí vychovatel
773 444 578 vychovatelé
773 444 580 vedoucí školní jídelny
602013319/0800

CENA ZA UBYTOVÁNÍ
Typ pokoje
žáci SŠ České Velenice
žáci z jiných škol
Pokoje se společným sociálním
900,- Kč
1000,- Kč
zařízením/měsíc
Pokoje s vlastním sociálním
1500,- Kč
1600,- Kč
zařízením/měsíc
Všechny pokoje na domově mládeže jsou dvoulůžkové. Ložní prádlo žáci dostanou, ale mohou mít
i své vlastní (na základě potvrzení od lékaře).
CENA ZA STRAVOVÁNÍ
Strava
Snídaně + přesnídávka
Oběd
Večeře + svačina
Celkem za stravu/den

žáci SŠ České Velenice
14,- Kč + 9,- Kč
35,- Kč
25,- Kč + 7,- Kč
90,- Kč

žáci z jiných škol
37,- Kč
70,- Kč
56,- Kč
163,- Kč

Žáci mají zajištěno celodenní stravování ve školní jídelně. Nabízíme možnost výběru ze dvou obědů.
České Velenice, aktualizováno dne 1. 6. 2021

