DOMOV MLÁDEŽE
při Střední průmyslové škole kamenické a sochařské Hořice
Husova 675, Hořice, 508 01, tel.: 493 623 202

Vážení rodiče,
váš syn ( dcera ), …………………………………………, byl(a) přijat(a) ke studiu
na SPŠKS Hořice. Z tohoto důvodu vám nabízíme ubytování v našem domově mládeže,
který je součástí SPŠKS, a nachází se přímo v areálu školy.

Informace o DM :




DM mládeže je řízen ředitelem školy, prostřednictvím vedoucí vychovatelky.
DM se řídí Vnitřním řádem domova mládeže, který byl schválen pedagogickou radou
dne 5.4.2016.
DM je v provozu během školního roku. Ubytování o víkendech ( kromě příjezdových
nedělí ) DM nezajišťuje.

Denní režim DM :













06.30-07.00 h
06.45-07.15 h
07.15-07.35 h
do
07.35 h
08.00-09.00 h
11.00-13.30 h
13.30-18.00 h
17.00-17.30 h
17.30-20.00 h
20.00-21.30 h
21.30-22.00 h
22.00-06.00 h

budíček, osobní hygiena
snídaně
úklid pokojů
odchod na výuku
hodnocení úklidu pokojů, kontrola budovy DM
příchody ze školy, z praxe, dle rozvrhu hodin, oběd
osobní volno, zájmová činnost, nabídkové akce
večeře
osobní volno, zájmová činnost, nabídkové akce
doporučená studijní doba, klid na pokojích
příprava na večerku, večerka
noční klid

Po vyučování se žáci vracejí na DM a následné opuštění DM a návrat hlásí osobně
vychovateli.
Vycházky :





1.r.
2.r.
3.r.
4.r.+ zletilí

do 20 h
do 21 h
do 21.30 h
do 21.45 h

Nepřítomnost na DM z důvodu nemoci či jiných důvodů oznamujte ihned telefonicky. Stravu
odhlašujte u vedoucí školní jídelny na t. 493 624 171.

Nezbytné vybavení do DM :







OP, a průkaz pojištěnce zdr.pojišťovny
Hygienické potřeby
Přezůvky
Sportovní obuv
Šatní ramínka
Léky ( při pravidelném užívání )

Žáci se celodenně stravují, vždy v určený čas. Denní stravné činí 76,- Kč. Strava se přihlašuje
a odhlašuje den předem do 13 h., na základě písemné odhlášky. Stravu si přihlašuje a
odhlašuje každý žák sám. Poplatky za ubytování a stravování se platí u vedoucí šk.jídelny.
Odhlášky jsou odečítány vždy zpětně.
Měsíční úhrada za ubytování je stanovena vyhl.MŠMT č. 326/98 Sb., na 1200,- měsíčně.
Za drobné elektrické spotřebiče ubytovaní platí měsíční poplatky :





Rádio
10,- Kč
TV na ložnici
40,- Kč
Nabíječka k mobilu 5,- Kč
PC
40,- Kč

Vlastní elektrické spotřebiče musí mít doklad o platné revizi od elektrotechnika.
V případě zájmu o ubytování žáka ( žákyně ), zašlete vyplněnou přihlášku na uvedenou
adresu školy.
Příjezd na DM je možný od 3.9.2017, od 15 hodin do 22 hodin.
V Hořicích, dne 23.5.2017

-------------------------------------Vedoucí vychovatelka Alexandra Vitíková

Ing. Josef Moravec
ředitel školy

