Střední škola strojní, stavební a dopravní
LIBEREC II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
IČ: 526517 – PSČ: 460 01 – e-mail: info@sslbc.cz – www.sslbc.cz

Domov mládeţe Truhlářská (ul. Jungmannova) tel.:488 880 394, 725 347 577
Domov mládeţe Zeyerova – tel.: 485 106 674, 485 105 057
ZŘ pro DM - e-mail: muzicek.josef@sslbc.cz

Pokyny k nástupu a pobytu ţáka v DM pro školní rok 2020/21
Jméno a příjmení ţáka/ţákyně :………………………………………………………………………….
škola: ……………………………………………………………………………ročník: ……………….
Pokyny k nástupu ţáka do DM
Ubytování do DM bude probíhat v pondělí 31. 8. 2020 od 15 do 19 hodin. Upozorňujeme, ţe pro ţáky
není v tento den zajištěno stravování.
Pokud ţák nemůţe z váţných důvodů nastoupit ve stanovený den, musí být tato skutečnost oznámena
do DM do 19 hodin 1. 9., aby místo mohlo být rezervováno.
V den nástupu se koná setkání rodičů nových ţáků s vedením DM:
pro areál Zeyerova – v budově DM ve společenské místnosti v 16,00 hodin s rodiči dívek i chlapců,
pro areál Truhlářská – ve školní jídelně (sousedí s budovou DM) v 17,30 hod. s rodiči dívek i chlapců.
Na případné dotazy či připomínky ze strany rodičů a ţáků vyšších ročníků je vyhrazen čas bezprostředně
po skončení této schůzky.
Podmínky pobytu ţáka v DM
V den nástupu musí mít ţák s sebou:
 Oblečení pro pobyt v DM, noční oblečení, domácí obuv (nesmí být sportovní)
 Kompletní příbor v hygienickém obalu
 Hygienické potřeby
 2 visací zámky, kaţdý s 2 klíči (platí pro DM Zeyerova)
 1 průkazová fotografie (aktuální), o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
 Vyplněný Dotazník pro rodiče ţáků SŠ
Ihned po nástupu bude ţák seznámen se všemi potřebnými informacemi a Vnitřním řádem DM, který
musí během pobytu v DM dodrţovat. Rodiče ţáka prohlašují, ţe se s obsahem Vnitřního řádu seznámí
nejpozději při nástupu svého dítěte do DM. Vnitřní řád DM je k nahlédnutí na www.sslbc.cz
Pracovníci DM jsou připraveni podat rodičům a ţákům informace o všech oblastech provozu DM, které
je budou zajímat a které mají vztah k pobytu ţáka v DM.
Pro úhradu poplatku za ubytování a stravování (platba probíhá inkasem) je nutné zřídit souhlas k inkasu
u svého peněţního ústavu ve prospěch účtu školy SŠSSaD:
KB Liberec: 28834461/0100
K tomu, aby mohl být ţák ubytován a mohl se začít stravovat jiţ 1. září snídaní, je třeba:
nejpozději do 23. 6. 2020 (stávající ţáci do 14. 5.) zaslat vyplněnou přihlášku, a ostatní dokumenty-tj.
Pokyny k nástupu a pobytu ţáka pro šk. rok 2020/21, Návratku, Souhlas se zpracováním osobních
údajů (GDPR), Souhlas zákonného zástupce a
formulář „Přihláška ke stravování - Souhlas k inkasu“ potvrzený peněţním ústavem (nebo kopie el.
výpisu souhlasu k inkasu) ve prospěch účtu školy: KB Liberec: 28834461/0100
Do kolonky variabilní symbol nic NEVYPLŇUJTE, do poznámky pro příjemce uveďte příjmení a jméno
svého dítěte.
Inkaso na září bude provedeno ke dni 15. 8. 2020. K tomuto dni je nutné mít na svém účtu
dostatečnou částku (3300,-Kč).

Ceny za ubytování a stravování:
ubytování:
900,-Kč měsíčně - areál Zeyerova, 1100,-Kč měsíčně – areál Truhlářská (ul. Jungmannova 524)
stravování:
31,-Kč snídaně, 33,-Kč oběd, 33,- Kč večeře
Odebírání pravidelné stravy v jídelně DM je předpokladem ubytování v DM.
Odhlášení nebo změnu stravy řeší ţáci sami (osobně nebo pomocí internetového přístupu).
Stravu lze přihlásit a odhlásit do 13 hod. předchozího dne. Výjimku tvoří onemocnění o víkendu – v tomto
případě je moţné odhlásit pondělní oběd a večeři do 6,45 hod. v pondělí – p. Procházková tel.: 775 944 915,
488 880 380.
Vedení školy si vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit i během školního roku.
Inkaso proběhne vţdy k 15. dni předchozího měsíce. Platby na měsíc tvoří částka za ubytování, stravné a
čip. Celkové vyúčtování plateb bude provedeno po skončení školního roku nebo po ukončení pobytu.
Dotazy či informace ohledně plateb vyřizuje paní Procházková v době od 7,30 do 9 hodin
na telefonu 488 880 380, nebo výjimečně paní Záleská 485 105 057 - pro ŠJ Zeyerova a
paní Mládková 488 880 389 – pro ŠJ Truhlářská.
Podle § 4 odst. 5b vyhlášky MŠMT ČR č. 108 /2005 Sb. bude ţákovi ukončen pobyt v DM, pokud
opakovaně nebyla uhrazena platba v termínu zadaném školou a nebylo-li se zástupcem ředitele pro DM
dohodnuto jinak.
Vnesené elektrospotřebiče musí mít doklad o revizi od oprávněné osoby. Doklad o revizi přiveze ţák
nebo tuto revizi provede za poplatek ve stanoveném termínu v měsíci září smluvní revizní technik v DM.
Seznam povolených spotřebičů je uveden ve VŘ DM.
Ţák má povinnost chránit majetek DM a ubytovaných ţáků.
V případě poškození svévolí či z nedbalosti má povinnost odstranit nebo uhradit vzniklou škodu. Cennosti,
šperky či větší obnosy peněz nejsou v DM pojištěny proti odcizení, proto doporučujeme, aby je ţáci
do DM nenosili.
Při nepřítomnosti ţáka v DM ze zdravotních či jiných důvodů platí pro zákonné zástupce či
zletilého ţáka povinnost neprodleně informovat DM o důvodech a délce absence.
Jedná-li se o nenadálou absenci (náhlé onemocnění o víkendu atd.), poţadujeme okamţitou telefonickou
informaci na níţe uvedená čísla nejpozději do 21:00 hodin. Rovněţ při předčasném odjezdu ţáka
v průběhu pracovního týdne poţadujeme s předstihem písemnou nebo telefonickou informaci zákonného
zástupce ţáka o odjezdu a telefonické potvrzení jeho příjezdu domů. Při nedodrţení této povinnosti
voláme po 21. hodině nebo i později rodičům ţáka.
Tel.: 485 106 674, 485 105 057 (budova DM Zeyerova)
Tel.: 488 880 394, 725 347 577 (budova DM Truhlářská-ul. Jungmannova)
Cílem našeho snaţení je umoţnit ţákům bydlení na dobré úrovni, dát kvalitní náplň jejich volnému
času a zabezpečit jim podmínky ke studiu. Ţákům je po celý rok nabízena bohatá zájmová činnost
(sportovní krouţky, umělecké a kulturní zájmové útvary, přednášky, návštěvy kulturních zařízení,
knihovnické sluţby a další).
Naše úsilí je zaměřeno na spokojenost ţáka u nás a úzkou spolupráci s rodiči. Jsme připraveni kdykoliv
s Vámi pohovořit o pobytu Vašeho dítěte v DM. Upozorňujeme také, ţe pokud se ţák dopustí váţného
přestupku proti Vnitřnímu řádu DM, jsou rodiče povinni dostavit se osobně k projednání přestupku,
pokud je k tomu vyzve zástupce ředitele školy pro DM.
Pokyny pro nástup a pobyt v DM slouţí k zabezpečení kvalifikovaného výchovně vzdělávacího
působení, ubytování a stravování. Obsah výchovné činnosti navazuje na obsah vzdělávací činnosti
středních škol. Podpis Pokynů platných pro školní rok 2020-21 je zaloţen na principu oboustranné
důvěry, tolerance a dodrţování nastavených podmínek. Je projevem svobodné vůle a souhlasu zákonných
zástupců ţáka, případně zletilého ţáka.
V Liberci dne 20. 4. 2020
..........……………………………
Mgr. Josef Muţíček
ZŘ pro DM při SŠSSaD
……………………………………….
podpis ţáka/ţákyně, datum

……………………………….
podpis zákonného zástupce, datum

NÁVRATKA - Příloha Pokynů k nástupu a pobytu ţáka SŠ
Domov mládeţe při SŠSSaD,
LIBEREC II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Proč Vás žádáme:
•
o souhlas k poskytování údajů o prospěchu (výsledky čtvrtletních porad ze škol,
pololetní a závěrečné vysvědčení)? Důvodem je náš společný zájem na prospěchu a zdárném
zakončení studia ubytovaných. Ţákům se slabším prospěchem jsme schopni zajistit pomoc, ti
s velmi dobrými studijními výsledky mohou vyuţívat výhod ve vycházkovém reţimu DM. Uvedený
problém povaţujeme za velmi závaţný, proto Vás ţádáme o spolupráci, tj. udělení souhlasu.
(Plnoletí ţáci SŠ poskytují souhlas sami.)
•
o souhlas k provedení zkoušky při podezření na požití některé z návykových látek?
Pracovníkům DM záleţí na zdraví ubytovaných i na dobré pověsti zařízení. Zneuţívání
návykových látek (včetně alkoholu) ohroţuje především středoškolskou mládeţ, proto
povaţujeme kontrolu za nezbytnou.
Váš souhlas s oběma výše uvedenými body je pro kvalitní chod DM nezbytný. V případě, že
s některým z nich nesouhlasíte, bude vhodné, zajistíte-li si ubytování v jiném zařízení.
Pokud se rozhodnete pro naše zařízení (tj. udělíte souhlas), můţete být ubezpečeni, ţe máme
mimořádný zájem na tom, aby se tu ţáci cítili spokojeně. Personál DM je plně kvalifikovaný,
svou práci vykonává zodpovědně a pečlivě.
VYJÁDŘENÍ RODIČŮ A ŢÁKA:
1. Souhlasím - nesouhlasím se sdělováním studijních výsledků poskytovaných ţákem
a školou pro interní potřeby DM.
2. V případě podezření na poţití návykové látky souhlasím - nesouhlasím s provedením
orientační zkoušky.
3. Souhlasím – nesouhlasím, aby se můj syn/dcera na akcích DM (výlety, exkurze,
sportovní akce, návštěva divadla, atd.) probíhajících mimo budovu DM pohyboval/a při
rozchodu bez pedagogického dohledu.
4. Souhlasím – nesouhlasím, aby se můj syn/dcera zúčastňoval/a sociometrických šetření,
anket, dotazníků apod. vedených zpravidla anonymní formou.
Jméno ţáka SŠ:………………………………………………………………………………
Podpis ţáka: ……………………………………………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce………………………………………………………………….
Datum:…………………………………………………………………………………………

Návratku odešlete zpět spolu s ostatními vyplněnými dokumenty!

