Domov mládeže,
Tomkova 2159, 390 01 Tábor,
Tel.: 398 998 839, e-mail:steger@szestabor.cz, www.szestabor.cz
V Táboře dne 2. 4. 2019
Vážení rodiče,
sdělujeme Vám, že Váš syn (dcera) byl(a) přijat(a) na domov mládeže (DM) pro školní rok
2019/2020.
Žáci a studenti na DM nastoupí v neděli 1. 9. 2019 od 16.00 do 19.00 hodin. Při nástupu žáků
(I. roč.) je žádoucí přítomnost zákonných zástupců. DM poskytuje ubytování a stravování.
Ubytování se poskytuje na dobu jednoho školního roku. Měsíční poplatek za ubytování činí
1350,- Kč. Výše příspěvku na stravování za jeden den činí 79,- Kč. Možnost zakoupení,
objednání druhé večeře v hodnotě 12,- Kč. Ubytovaný žák, student je povinen dodržovat
ustanovení vnitřního řádu DM a řídit se pokyny pracovníků DM. S vnitřním řádem DM,
s bezpečnostními a protipožárními předpisy jsou žáci, studenti seznámeni při nástupu na DM.
Zákonní zástupci stvrzují svým podpisem na přihlášce k ubytování, že se seznámili s ustanovením
vnitřního řádu DM. Vnitřní řád DM se přikládá k přihlášce k ubytování a je dostupný na webových
stránkách školy www.szestabor.cz v sekci součásti školy, domov mládeže. Zde také naleznete
i další potřebné dokumenty k přijetí k ubytování a stravování. Žáci, studenti odjíždějí každý pátek
domů, příjezd na DM je v neděli od 17.00 do 22 hodin, případně v pondělí ráno. Žáci, studenti
si sami provádějí úklid na pokojích a pomáhají při zlepšování prostředí DM. Cenné věci žákům,
studentům na DM nedávejte, protože za ztrátu DM neodpovídá. Větší částky peněz je třeba uložit
u vychovatele.
Na DM funguje spolek občanského sdružení, do kterého zákonní zástupci přispívají částkou
400,- Kč na jeden školní rok. Tato částka je využita na zájmovou činnost ubytovaných žáků,
studentů.
Vybavení žáků, studentů
2 fotografie, jídelní miska (talíř) na přenášení jídla z jídelny na pokoj, hrnek nebo sklenička, lžíce,
lžička, šicí potřeby, ramínka na šaty, oblečení – do školy, na sport (DM je vybaven hernou,
tělocvičnou a posilovnou), do společnosti, domácí a sportovní obuv – botasky, cvičky nejsou
jako domácí obuv přípustné.
Úplata za ubytování a stravování se hradí zálohově do dvacátého dne předcházejícího měsíce.
Tzn., že na září proběhne platba 20. srpna. Z důvodu nemoci se může odhlásit strava telefonicky,
na DM nebo osobně v kanceláři stravovny do 13 hodin předcházejícího dne.
Pokud máte zájem o ubytování Vašeho syna (dcery) na našem DM, zašlete nám, prosím,
vyplněnou přihlášku k ubytování do 28. 6. 2019. Kapacita našeho domova mládeže je omezena.

David Šteger, Bc.
vedoucí DM

