Základní informace pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku pro školní rok
2020/2021, kteří žádají o ubytování svého syna (dcery) v Domově mládeže
Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí:

1) Zákonní zástupci (rodiče) nezletilých žáků budoucího 1. ročníku, kteří podají do 1.7.
řádně a čitelně vyplněnou „Přihlášku do domova mládeže“(tiskopis možno vytisknout
ze stránek školy), mají jistotu přijetí svého syna (dcery) do domova mládeže od začátku
školního roku.
2) Příjezd žáků do domova mládeže bude možný již v pondělí 31. srpna 2020 od 18.00
do 20.00 hodin.
3) Všichni ubytovaní – nezletilí žáci obdrží během prvního týdne od svého skupinového
vychovatele „Odjezdovou knížku“. Do tohoto sešitku budou rodiče zaznamenávat časy
odjezdů žáka z domova, služba v DM zase příjezdy v neděli (případně v pondělí ráno)
a veškeré odjezdy z domova mládeže.
4) Rodiče (zák. zást.) rozhodnou ještě před nástupem svého nezletilého syna (dcery) zda
bude přijíždět do domova mládeže pravidelně v neděli (od 18 do 21 hodin) nebo
až v pondělí ráno. V případě, že by z nějakého důvodu (rodinná akce, nevolnost apod.)
nemohl žák v neděli do DM dojet, rodiče mají povinnost v době od 18 do 21 hodin
informovat nedělní službu v DM na tel.: 468 002 551 !
5) Žák může nastoupit na domov mládeže až po zaplacení (převodem) určené částky
na jednoměsíční ubytování a stravování (přibližně 3.100,-Kč). Tato částka musí být
převedena (nejlépe trvalým příkazem) vždy do 26. dne předcházejícího měsíce. (Např.
ubytování a stravování na září musí být uhrazeno do 26. srpna!). Při opakovaném
neplnění této podmínky může být žákovi okamžitě ukončeno stravování a ubytování
v domově mládeže.
6) V případě jakékoliv nepřítomnosti žáka na domově mládeže, je nutné okamžitě nejlépe
telefonicky odhlásit na určenou dobu veškeré stravování, např. při nemoci a zároveň
žáka omluvit z výuky. Nejlépe na tel.: 468 002 552 (recepce 8-16 hodin) nebo
468 002 514 (vedoucí kuchyně 6-14), případně v době mezi 6. - 8. hodinou a v neděli
na tel.: 468 002 551. Odhlásit stravování s omluvou lze také provést telefonicky
u skupinového vychovatele daného žáka (Po-Čt po 14. hodině - do 22 hodin). Odhlásit
pouze stravu lze také e-mailem: julis@skola-auto.cz
7) Rozdělení žáků 1. ročníku na pokoje DM je prováděno především podle oboru studia
a je v kompetenci skupinového vychovatele případně vedoucího DM. Chlapci obývají
patra B1, A1, A2. Dívky patro B2.
8) Odhlašování nezletilých žáků z ubytování v domově mládeže lze provést pouze písemně
zákonným zástupcem na vyžádaném a předepsaném tiskopisu (u skupin. vychovatele
nebo vedoucího DM).
9) Neprodleně po nástupu do domova mládeže jsou žáci poučeni o Vnitřním řádu DM,
Provozním řádu DM, včetně BOZP s protiepidemilogickými opatřeními.

