Domov mládeže
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní
akademie, Trutnov
Věc: Sdělení o přijetí do DM a další pokyny
Vážení rodiče,
Sdělujeme Vám, že jsme Vaše dítě přijali k ubytování v DM – R. A. Dvorského či na DM
- Bulharská (+chlapci) na školní rok 2018/2019. Ubytování je právně nenárokové a platí
vždy na jeden školní rok. Výše měsíční úhrady se nemění, i když není žák ubytován po
všechny dny v měsíci (např. nemoc, prázdniny apod.) Strava je zajištěna ve ŠJ Gymnázia
Trutnov, která sousedí s naší školou.
Platební podmínky:
1. Měsíční úplata za ubytování činí 1.100,-Kč na DMD, na DMB 900,- Kč
2. Měsíční úplata za stravu činí Kč 1 680,- (snídaně 23,- oběd 30,- večeře 27,- )
Začíná se pondělní snídaní a končí páteční snídaní, páteční obědy ale lze přihlásit.
Strava se eviduje ISIC kartou. Tu si zakoupí žáci první den u třídního učitele a slouží
zároveň ke vstupu do školy. Případnou ztrátu si žáci hradí znovu zakoupením duplikátu karty,
3. Veškeré platby probíhají bezhotovostním platebním stykem na účet školy (ubytování)
a Gymnázia (strava) a to vždy k 25. dnu v měsíci na měsíc příští, tzn., že se platí měsíc
předem!!! První platby již v srpnu a poslední platby tedy budou do 25. května 2019!!!
4. Dle vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb. O škol. zařízeních může ředitel školy ukončit
ubytování žákovi, který neuhradil včas poplatky za ubytování!!!
5. Vyúčtování plateb za ubytování: eviduje ekonomické oddělení školy - tel: 499 846 381
Přeplatky za stravu: dle osobní dohody s vedoucí ŠJ Gymnázia na tel. čísle: 499 815 627, email: guntherova @gymnaziumtu.cz
Nástup do DM: je v neděli 2. září 2018 od 17:00 – 20:00 hod.
Příjezdy do DM: jsou zpravidla v neděli od 18:00- 21:00 hod, nebo v pondělí (nebo v jiný
den, kdy je vyučování) od 6:30 hod.
Odjezdy z DM: jsou možné během týdne u nezletilých žáků, pokud předloží písemný
souhlas rodičů předem nebo po telefonické domluvě se skupinovou vychovatelkou.
Každý nezletilý žák má svůj odjezdový notýsek, do kterého se zapisují odjezdy a příjezdy
z místa bydliště do DM a obráceně. Zletilí žáci odjíždí po domluvě či písemné žádosti
s vychovatelkou DM.
Pokud Vaše dítě onemocní a nepojede do DM, neprodleně informujte:
- ubytovaní na DM R.A. Dvorského
vedoucí vychovatelku paní Ivu Kvasničkovou, nebo paní vychovatelku Hanu Novotnou
na tel. 601 365 513
- ubytovaní na DM Bulharská (+chlapci)
paní vychovatelku Bc. Ivu Hornou nebo paní vychovatelku Leonu Švarcovou, na tel.
601 365 503.

Dětem nedávejte na DM cenné předměty. DM neručí za případné ztráty peněz, mobilů
apod. pokud si je žák neuložil do uzamykatelné osobní skříně v pokoji DM.
Notebooky v DM mohou užívat žáci v rámci platby DM pro studijní účely.
Žáci mohou využívat elektrické přístroje z DM i vlastní, pokud mají doklad o platné
revizi přístroje! - fény, kulmy, žehličky na vlasy…
Notebooky a nabíječky: doklad o revizi nepožadujeme!
Povinností žáků je šetřit zařízení DM! Za předaný inventář pokoje zodpovídají všichni
ubytovaní na pokoji. V případě úmyslného či vědomého poškození majetku či zařízení,
jsou ubytovaní povinni uhradit škodu v plné výši!
Požadavky na vybavení žáků: vhodnou domácí obuv (ne žabky nebo polokecky!), osobní
věci, domácí a sportovní oblečení, pyžamo, ramínka, hygienické potřeby, užívané a běžné
léky (Paralen, Ibalgin, náplasti), sportovní obuv, podložku na psací stůl (ochrana proti
zničení desky např. lakováním nehtů apod.) vlastní příbory a lžičky a dózy na případné
odebrání oběda či večeře!!!
V prostorách DM, zahrady i okolí DM platí přísný zákaz kouření, pití alkoholu, jakákoli
manipulace s drogami, zbraněmi, výbušninami, chemikáliemi apod. Zvířata v DM
nejsou povolena.
Při nástupu do DM: předají rodiče vyplněné prohlášení zákonných zástupců dítěte
ubytovaného v našem zařízení.
Pokud žák neuhradí včas platby za ubytování nebo poruší-li hrubě Vnitřní řád DM,
může být žákovi okamžitě ukončen pobyt v DM!
Doporučujeme Vám seznámit se s Vnitřním řádem Domova mládeže, který je zveřejněn na
webových stránkách školy: http://www.szstrutnov.cz/stranka/ubytovani
Další informace Vám rádi poskytneme při nástupu do DM nebo kdykoliv v průběhu
školního roku. Věříme, že Vaše dítě bude v našem zařízení spokojeno. Budeme Vám vděčni
za jakékoli náměty pro zlepšení naší práce a těšíme se na vzájemnou spolupráci!

Podpis zákonného zástupce:
nebo podpis zletilého:

Vyřizuje:
Iva Kvasničková
ved. vychovatelka DM
tel: 601 365 513
e-mail: kvasnickova@szstrutnov.cz

Mgr. Bc. Roman Hásek
ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

