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Pokyny pro ubytované žáky na domově mládeže
✓ Nástup na domov mládeže je ve středu 31. 8. od 17:00 hodin do 21:00 hodin
✓ Zálohu na stravu a ubytování/2800Kč/ je nutné zaplatit před nástupem na domov mládeže a to tak,
aby platba byla na účtu školy nejpozději do 25. 8. 2021 - žák nebude ubytován, pokud platba nebude
včas uhrazena
✓ V případě pobytu na DM 14 dní v měsíci je zálohová platba za stravu a ubytování stanovena na 1400
Kč
✓ Celodenní strava pro ubytované začíná snídaní ve středu 1. 9.2020
✓ Žáci a rodiče se mohou seznámit s platným řádem domova mládeže na webových stránkách školy
www.sos-nmor.cz - dokumenty ke stažení – ubytování
✓ Při nástupu na ubytování předložte vyplněné souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka, které je
umístěno na webu školy v dokumentech ke stažení – ubytování – platí pro žáky 1. ročníku a
přestupující žáky z jiné školy, zletilí žáci vyplní prohlášení na domově mládeže

 Základní vybavení pro pobyt na domově mládeže:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Oblečení do školy
Sportovní obuv a oblečení
Přezůvky – pantofle, ne tenisky- ty jsou pouze na sport, domácí oblečení
Potřeby pro osobní hygienu
Pyžamo, náhradní osobní prádlo
Hrnek, příbor, malou lžičku
Polštářkové náplasti, dále kapky proti kašli, kapky do nosu - běžně dostupné v lékárnách – prosíme o
nahlášení pravidelně užívaných léků předepsaných lékařem
✓ Žákům poskytujeme ošetření drobných poranění – odřeniny, škrábnutí – a můžeme podat lék na snížení
tělesné teploty, v dalších případech posíláme žáky k ošetření a k lékaři V Novém Městě n. M. nebo
domů, v naléhavých případech voláme RZS. Žák musí mít u sebe průkazku zdravotní pojišťovny, pokud
navštíví pohotovost, platí si sám 90 Kč za ošetření
✓ 2x visací zámek – na botník a na skříň v předsíni ložnice
✓ 150 Kč - záloha na klíč od pokoje, záloha 60 Kč na 2 klíče od skříněk- žák zaplatí v den nástupu na
ubytování, záloha bude vrácena na konci šk. roku nebo při ukončení pobytu na DM

 Důležité informace o ubytování na domově mládeže
✓ Provoz domova mládeže začíná v neděli v 17:00 hodin a končí v pátek po odjezdu žáků. Žáci odjíždějí
nejbližším spojem po ukončení výuky/po 5. vyučovací hodině/. Příjezd v neděli je do 21:30 hodin nebo
v pondělí od 6:00 hodin do zahájení odborného výcviku nebo teoretického vyučování
✓ Chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků určuje řád domova mládeže, denní činnost žáků
stanovuje režim dne na domově mládeže
✓ Žák se po seznámení s řádem domova mládeže zavazuje k jeho dodržování a respektování
✓ Žáci jsou povinni šetřit majetek školy a domova mládeže – v případě zničení zařízení musí žáci vzniklou
škodu uhradit
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✓ Svoje osobní věci, tablety, notebooky, mobily, peníze apod. si žák ukládá do uzamykatelných skříněk na
pokoji a zodpovídá si za ně. Větší obnos peněz je možné si uložit v pokladně u vychovatelů
✓ Na domov mládeže nesmí žáci vozit předměty a látky ohrožující zdraví a bezpečnost – zbraně, dýky,
toxické látky, alkohol apod.
✓ Na domově mládeže je zákaz chovu nebo přechovávání domácích zvířat
✓ Doba vycházek je uvedena v řádu domova mládeže, vycházky mimo Nové Město na Moravě musí žák
nahlásit vychovatelům
Není povolen pozdní příchod z vycházek – výjimku povoluje vychovatel
✓ Dřívější odjezd z domova mládeže domů omluví rodiče nebo zákonný zástupce mailem, telefonicky nebo
písemně – mailové adresy vychovatelů jsou uvedeny na webových stránkách školy
✓ U nezletilých žáků k návštěvě příbuzných a přátel a k přenocování mimo domov mládeže vyžadujeme
souhlas rodičů
✓ Žáci obdrží odjezdové knížky, kde je uveden příjezd na DM a odjezd z DM – žádáme rodiče o pravidelnou
kontrolu odjezdových knížek
✓ Nepřítomnost žáka na domově mládeže je nutné omluvit nejpozději do 3 dnů mailem nebo telefonicky
✓ O všech závažných skutečnostech, které se týkají se žáka, podáváme zprávu rodičům /zákonným
zástupcům/ telefonicky nebo písemně
✓ Žádáme Vás, aby i Vy jste nám poskytli zásadní informace o Vašem dítěti a nahlásili nám veškeré
důležité změny – změna bydliště, telefonních čísel apod.
✓ Stravu si žáci nebo jejich rodiče přihlašují nebo odhlašují u vedoucí školního stravování/p. Rosecká/, na
terminálu ve škole nebo na webových stránkách školy - stravování
✓ Ubytovaní žáci při nástupu na domov mládeže předloží platnou revizi malých přenosných
elektrospotřebičů – adaptéry k PC, mobilům, kulmy, fény, holicí strojky atd. – dle ČSN 331600 - skupina
spotřebičů D – spotřebiče používané ve veřejných prostorách, u nových spotřebičů stačí předložit platný
záruční list
✓ Na domově mládeže nesmí žáci z bezpečnostních důvodů používat vlastní varné konvice, vařiče,
toustovače atd. - pro žáky je k dispozici kuchyňka se základním vybavením
 Důležitá telefonní čísla a mailové adresy:
Domov mládeže:
Vedoucí vychovatelka: 604/581 538, urbancova@sos-nmor.cz
Kancelář vychovatelů: 566/615 120, mobil - vychovatelé 734/439 341
smetanova@sos-nmor.cz
vaclavkova@sos-nmor.cz
vykydal@sos-nmor.cz

Vedoucí stravování - 734/439 318 – odhlášení stravy p. Rosecká
rosecka@sos-nmor.cz

