STŘEDNÍ ŠKOLA – CENTRUM ODBORNÉ
PŘÍPRAVY TECHNICKÉ UHERSKÝ BROD
Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod

Jméno žáka_____________________________________

Výňatek z VŘ DM pro zákonné zástupce pro školní rok 20___/20___
Beru na vědomí a respektuji, že:
1. Žáci ubytovaní v domově mládeže jsou povinni se řídit vnitřním řádem, režimem dne, bezpečnostními
pravidly a hygienicko-epidemiologickým režimem. Neznalost těchto dokumentů neomlouvá.
2. Zákonní zástupci respektují VŘ, režim dne a úzce spolupracují s pedagogy.
3. Domov mládeže je školské zařízení, které poskytuje žákům ubytování a služby za účelem studia. Tomu
odpovídá vybavení i rozsah a možnosti služeb.
4. Omlouvat nezletilé žáky je nutné vždy předem písemně na e-mail domovmladeze.vychovatele@copt.cz
nebo SMS zprávou na tel 739 354 688 do 19.00.
5. Žák je povinen používat vycházkovou knížku k zápisu odjezdů z domova mládeže, příjezdů do domova
mládeže i příjezdů domů.
6. Výjimečné vycházky nad rámec režimu dne a prodloužené vycházky konzultují zákonní zástupci vždy
předem se skupinovou vychovatelkou / skupinovým vychovatelem.
7. Jakoukoliv změnu (adresy, zdravotního stavu, školy apod.) je třeba neprodleně nahlásit skupinové
vychovatelce. Stejně tak i změny kontaktních údajů zákonných zástupců z důvodu nutnosti komunikace.
8. V případě změny zdravotního stavu (nemoc, úraz) je zákonný zástupce povinen zajistit odvoz nezletilého
žáka domů.
9. Žák je v domově mládeže ubytován vždy na jeden školní rok, tzn., nemá právní nárok na ubytování po
celou dobu studia. Na základě studentova chování může skupinová vychovatelka rozhodnout o
neudělení přihlášky na následující školní rok.
10. Nedělní příjezdy studentů jsou od 16.00 hodin do 22.00 hodin. Páteční odjezdy jsou do 14.00. Žák má
povinnost odjet dle organizace školního roku na prázdniny, víkendy a svátky z domova mládeže.
11. Při změnách chování a jednání, neadekvátních reakcích či nepříznivém zdravotním stavu je pedagog
povinen zajistit žákovi lékařskou pomoc. Vždy o situaci informuje zákonného zástupce nezletilého žáka.
12. V případě poškození vybavení interiéru pokoje a ztráty inventáře v pokoji hradí škodu žák.
13. Není povoleno instalovat vlastní inventář (nábytek, technika) do pokoje. Veškeré vlastní
elektrospotřebiče musí být předem schváleny skupinovou vychovatelkou a zrevidovány.
Vážení rodiče, berte prosím na vědomí, že pravidla na domově mládeže nejsou proto, aby žáky omezovala,
ale především z důvodu jejich bezpečnosti.
V případě nekázně a opakovaného porušování pravidel domova mládeže, může být žák vyloučen.

V ……………………………………….. dne………………
Jméno a příjmení (hůlkovým písmem) ………………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce…………………………………………………………………………

