INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ UBYTOVANÝCH v DM
1. Nástup do DM je v pondělí 31. srpna 2020 od 17:00 h (během roku možnost příjezdu i až v pondělí ráno)
2. V 18:00 hodin bude informační schůzka s rodiči žáků 1. ročníků v jídelně v budově školy (včetně
seznámení s Vnitřním řádem DM)
3. Při nástupu do DM každý žák odevzdá přiložené prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (s datem nástupu
– neposílejte dříve).
4. K ubytování je nutné mít tyto věci:
a) povlak na prošívanou deku, 2 povlaky na polštářky cca 45 x 65 cm, prostěradlo
b) sportovní oblečení a obuv (viz informace ke studiu)
c) domácí obuv (vhodné přezůvky), pyžamo, hygienické potřeby
d) oděv vhodný na práci (úklid, pomoc v areálu) a exkurze (vhodná obuv, pláštěnka)
5. V DM je povoleno používat pouze tyto vlastní elektrické spotřebiče:
- vysoušeč vlasů, holicí strojky, hudební přehrávače a radiopřijímače, ostatní spotřebiče pouze
bateriové (dobíjecí) – např. notebook, mobilní telefon …
Uvedené přístroje (včetně prodlužovacích kabelů a dobíječek) nutno nahlásit a předložit ke
kontrole v kanceláři DM (s výjimkou mobilů). Jednorázový poplatek za odbornou revizi
vlastních elektrospotřebičů bude upřesněn na zahajovací schůzce (max. cca 20,Kč/zkontrolovaný přístroj). Ze zásuvky lze notebooky používat (dobíjet) jen v určené
studovně (na pokoji provoz jen z baterie, platí až do celkové rekonstrukce rozvodů v budově –
plánována na příští rok). O WiFi připojení k Internetu budou žáci informováni při příjezdu.
6. Během týdne mohou odjíždět žáci domů pouze na písemné požádání rodičů.
7. Žáci, kteří požadují ubytování pouze v zimních měsících (později než od září) odevzdají
přihlášky nejpozději do konce září (s vyznačením doby, od které chtějí ubytovat).
8. Platby za stravování a ubytování: platby za stravování ve školní jídelně a za ubytování na domově
mládeže jsou na SOŠ Blatná uskutečňovány zásadně bezhotovostním převodem z účtu. Zřiďte si
proto trvalý příkaz k platbám z Vašeho účtu na účet SOŠ Blatná číslo 4183010217/0100 u KB
Blatná. Trvalý příkaz zaveďte na částku 2 898,- Kč měsíčně se splatností do 15. každého měsíce (Kč
1 050,- ubytování, 1 848,- Kč záloha stravování, zahrnující snídaně, obědy a večeře (99,- za den) –
u ubytovaných je naší povinností poskytnout celodenní stravu, odhlášení stravy je možné jen do
11:00 předchozího dne a jen na den, kdy žák není ubytován např. pro nemoc. Případné dietní
stravování nutno předem nahlásit a projednat s vedoucí školní jídelny. První platba je splatná
nejpozději 15. září 2020.
POZOR: jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte ČÍSLO PŘEDEPSANÉ NA PŘILOŽENÉM
FORMULÁŘI (a poznamenejte si je – je stejné jako č.j. na rozhodnutí o přijetí ale bez lomítka).
Přeplatky za ubytování (stravování) budou vyúčtovány a zpět vráceny na uvedené účty (na konci šk.r.
nebo na vyžádání i dříve). Na červenec a srpen je třeba platby po dohodě s Vaší bankou přerušit,
případně trvalý příkaz ukončit a zřídit nový s první splátkou v září po prázdninách.
V DM lze ubytovat všechny zájemce, přijat k ubytování bude každý žák 1. ročníku, který zašle
přihlášku (nebude tedy předem zasíláno rozhodnutí, na požádání samozřejmě obdržíte potvrzení
o ubytování).
Děkujeme za pochopení a žádáme o vrácení listu s informací o čísle účtu, ze kterého bude platba
prováděna (co nejdříve, nejpozději při nástupu do DM). Těšíme se na spolupráci.
Adolf Voračka
vedoucí vychovatel

Ing. Mgr. Pavel Kotrouš
ředitel školy
kontakty na www.blek.cz

--------------------------------------------- zde oddělte------------------------------------------------Prohlášení
Prohlašuji, že ……………………………………
jméno a příjmení

nepřišla (nepřišel) do styku se závažným infekčním onemocněním a je způsobilá (způsobilý)
být ubytována (ubytován) v kolektivu.
V ……………………………… dne 31. 8. 2020
……………………………….
podpis rodičů
Toto prohlášení nutno odevzdat až v den nástupu do domova mládeže!!!

