STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299
příspěvková organizace hl. m. Prahy

POKYNY PRO Ž Á KY UMÍ STĚ NĚ DO DOMOVÁ
MLÁ DĚŽ Ě PRO S KOLNÍ ROK 2017/2018
Vážení rodiče,
Váš syn byl umístěn pro školní rok 2017/2018 do domova mládeže, který zajišťuje ubytování a stravování v době školního
vyučování. V odůvodněných případech poskytujeme ubytování s pedagogickým dozorem z pátku na sobotu.
Každou nepřítomnost v DM zákonní zástupci nezletilého žáka nebo zletilý žák neprodleně oznámí telefonicky
nebo e-mailem.
V případě onemocnění (i nevolnosti) delší než 1 den odjíždí žák domů k rodičům.
DM poskytuje ubytovaným žákům a studentům lůžkoviny. Na každém patře je kuchyňka vybavená lednicí, vařičem,
mikrovlnnou troubou, sendvičovačem a varnou konvicí. Z vlastních elektrických spotřebičů mohou žáci po provedení
revize používat elektrické holicí strojky, feny a žehličky na vlasy, nabíječky a notebooky. Jiné spotřebiče nejsou na
pokojích žáků z bezpečnostních důvodů povoleny.
Nástupním dnem do DM je neděle 3. 9. 2017 v době od 14 do 16 hodin pro nové žáky a od 17 do 20 hodin pro žáky
vyšších ročníků. U nezletilých žáků je nutná přítomnost zákonného zástupce. Pozdější nástup nebo nenastoupení
k ubytování oznamte, prosím, písemně.
Stravování začíná snídaní 4. 9. 2017.
Při nástupu do DM předá Váš syn skupinovému vychovateli:






3 fotografie 4x5 cm (pouze nově ubytovaní žáci)
Podepsané prohlášení o bezinfekčnosti
Podepsané zásady pro používání vlastních elektrospotřebičů
Žádost o povolení používání vlastních elektrospotřebičů včetně revize dle ČSN 331600 a poplatku za užívání
300,- Kč (200,- Kč fond oprav, 100,- Kč příspěvek SRPŠ)
Bez těchto náležitostí nebude žák ubytován.
Základní vybavení žáka pro pobyt v DM:
 ramínka
 přezůvky
 toaletní papír a hygienické potřeby
 osobní lékárnička (Paralen, Ibalgin, obvaz, rychloobvaz, elastické obinadlo apod.)
Doporučené vybavení:








sálová obuv do tělocvičny
sportovní obuv na hřiště
plavky
budík
baterka
hrnek, příbor, talíř
šitíčko

Poplatek za ubytování za jeden měsíc je 1 600,- Kč.

Marta Řičicová
vedoucí vychovatelka
Přílohy:





Pokyny a přihláška ke stravování
Prohlášení o bezinfekčnosti
Zásady pro používání vlastních elektrospotřebičů
Žádost o povolení požívání vlastních elektrospotřebičů
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