Informace pro žáky a rodiče k ubytování v DM 1
Příjezd do domova mládeže je ve středu 31. srpna 2022 od 16:00 do 20:00 hod.
Při nástupu do domova mládeže si žáci 1. ročníků přivezou s sebou:


věci osobní potřeby, domácí oblečení, přezůvky (se světlou podrážkou), event. sportovní oblečení a
obuv pro volný čas
 1 ks fotografie na osobní spis (3,5 x 4 cm)
 příspěvek 100,- Kč na fond DM pro zájmovou činnost v průběhu školního roku
Doporučujeme:
 stolní lampičku, vlastní nádobí (pokud si žák bude sám připravovat jídlo v kuchyňce DM)
 připojistit žáka proti úrazu a proti způsobeným škodám

Mezi povinnosti ubytovaného žáka na domově mládeže patří:



dodržovat vnitřní řád DM (viz www.roznovskastredni.cz )
dodržovat stanovený příjezd do DM v neděli do 21.30 hod. nebo v pondělí do 7.30 hod.
a odjezd v pátek do 16.00 hod.
 nahlásit vychovatelce konající službu odchod nebo odjezd z DM (mimo odjezd v pátek)
 šetrně zacházet s inventářem a zařízením domova mládeže, svévolné poškození požadujeme uhradit
 aktivně se podílet na zájmové činnosti ve volném čase
 ubytování a stravné se hradí bankovním převodem. Přihlášky ke stravování s číslem Vašeho
bankovního účtu zašlete nejpozději do konce prázdnin. Poplatek za ubytování činí 1200,-Kč/měs.
Pro žáky SŠIEŘ činí celodenní stravné 105,- Kč/den (snídaně - 30,- Kč, oběd 38,- Kč, večeře 37,- Kč).
 žákům SŠCR bude učiněna nabídka k odběru obědů přímo ve škole. Snídaně a večeře však
odebírají v jídelně SŠIEŘ. Žáci se mohou začít stravovat až po splnění podmínek viz: „Přihláška ke
stravování“
 u žáků 1. roč. bude ve středu po příjezdu do DM zjištěn zájem o stravu. Stravovat se však mohou
až od pátku. Ve čtvrtek si zajistí celodenní stravu sami.
Upozorňujeme:
 vlastní elektrické spotřebiče musí mít prokazatelně provedenou revizi, kterou na začátku školního
roku provede revizní technik školy za poplatek. Netýká se úplně nových spotřebičů.
 na pokojích lze používat vlastní počítače (za případné ztráty a poškození neručíme, stejně jako za
jiné cenné předměty, které si žák do DM přiveze)
Žákům je přísně zakázáno:
 používání vlastního televizního přijímače, ledničky, varné konvice, toustovače a mikrovlnné trouby
na pokojích (těmito spotřebiči jsou vybaveny místnosti k tomuto účelu určené)
Domov mládeže při SŠIEŘ
1.máje 1220
756 64 Rožnov pod Radhoštěm 3
Telefony:
domov mládeže
- 571 752 388, 571 752 349
sekretariát školy
- 571 752 311
školní jídelna
- 571 752 340
e-mail:
info@roznovskastredni.cz.
e-mail na DM: ludmila.kulistakova@roznovskastredni.cz.
Adresa DM:

Další potřebné informace k ubytování Vám kdykoliv zodpovíme před nástupem do DM telefonicky nebo
e-mailem. V den nástupu budou k dispozici všechny vychovatelky, včetně zástupce ředitele pro VMV.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.

V Rožnově p. R. 16. 6. 2022

Bc. Ludmila Kulišťáková
zást. řed. pro VMV

