Sdělení
Číslo
procesu

Vlastník
procesu

Vypracoval/a:

Platnost od:

Schválil/a:

R10

ŘŠ

PMK

1. 11. 2015

Ředitel/ka školy

Číslo
dokumentu
R10-FO-007

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace
Pracoviště Hejnice – Lázeňská 349, tel. 482 416 607, 482 416 611
e-mail info@leshej.cz, www.sshlfrydlant.cz

Vyrozumění o umístění žáka do domova mládeže
Oznamuji Vám, že na základě podané Přihlášky do domova mládeže, bylo vyhověno Vaší
žádosti o umístění do Domova mládeže Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant,
pracoviště Hejnice, Lázeňská 349.
Domov mládeže (dále jen DM) se nachází v klidné rekreační zóně Jizerských hor a je součástí
lesoparku školního areálu. Ubytování je ve dvou-, čtyř- a pětilůžkových pokojích. Celková
kapacita DM je 45 lůžek. Žáci mají možnost využívat tělocvičnu, venkovní hřiště, posilovnu,
keramickou dílnu a knihovnu. Zdarma je k dispozici ubytovaným žákům wifi připojení.

Informace pro ubytované žáky:
1. Ubytování a stravování:
- Výše měsíčního poplatku za ubytování je 1.000,- Kč.
- Záloha měsíčního stravného činí 1.800,- Kč.
- Platba na první měsíc školního roku je stanovena na částku 2.800,- Kč.
- Stravovací čip 145 Kč/čip (jednorázová částka, čip je platný po celou dobu studia a po
jeho ukončení je nevratný).
- Žákům ubytovaným na domově mládeže doporučujeme celodenní odběr stravy ve
školní jídelně. V ceně jídla na jeden den je zahrnuta snídaně, oběd, svačina, večeře a
druhá večeře. Úhrady budou prováděny měsíčně v hotovosti nebo přes bankovní účet
vždy do prvního dne v měsíci na číslo účtu školy 8000131461/0100. Variabilní
symbol vám zašleme na základě přihlášky ke stravování.
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2. Žáci a žákyně si s sebou přivezou:
- Potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší 3 dnů od nástupu(mohou vystavit rodiče),
- Smluvní podmínky a prohlášení zákonných zástupců nezletilého žáka nebo zletilého
žáka ubytovaných v DM SŠHL Frýdlant, Bělíkova 1387, p. o., Pracoviště Hejnice,
Lázeňská 349, 46362 Hejnice (viz. příloha),
- Souhlas zákonného zástupce (viz. příloha),
- věci osobní hygieny,
- noční úbor, domácí oblečení,
- sportovní obuv do tělocvičny,
- sportovní obuv na venkovní hřiště a do přírody,
- přezůvky na pokoj (nikoliv sportovní obuv),
- hrnek, příbor, uzavíratelnou dózu na jídlo,
- 1 ks fotografie pasového formátu do osobního listu.
Doporučujeme, aby žáci nevozili na DM cenné věci a větší finanční hotovost (větší obnos
peněz je možno uložit u vychovatelů). Nevybavujte se topnými tělesy, varnými konvicemi,
ponornými vařiči nebo podobnými tepelnými zdroji. Vnitřní řád domova mládeže tyto
spotřebiče z bezpečnostních důvodů zakazuje. Přivezou-li si žáci vlastní notebook, který je
starší 2 let, je nutné dodat revizní zprávu uvedeného elektrospotřebiče.
Organizace života v DM SŠHL Frýdlant, práva a povinnosti ubytovaných jsou určeny
Vnitřním řádem DM SŠHL Frýdlant, který je umístěný na našich webových stránkách
http://www.sshlfrydlant.cz/. Obsahuje i zákonná práva a povinnosti rodičů a zletilých žáků.
Přiloženým prohlášením poskytne zákonný zástupce žáka, nebo plnoletý žák údaje o tom, že
si je vědom všech podmínek ubytování a současně poskytuje i další důležité informace k
výchově. Rodiče rozhodnou, zda plnoletí žáci mohou prohlášení vyplnit a stvrdit podpisem
sami.
Případné dotazy, které se týkají Vašeho pobytu na DM, Vám rádi zodpovíme na telefonních
číslech:
telefon 482 416 617 nebo 739 454 861
e-mail: Zavrelova.Petra@leshej.cz, Zoreník.Pavel@leshej.cz
nebo hospodářka školy pí Durdisová, telefon 482 416 611

Bc. Petra Zavřelová
vedoucí vychovatelka DM
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Smluvní podmínky a prohlášení zákonných zástupců nezletilého žáka
nebo zletilého žáka ubytovaných v DM SŠHL Frýdlant, Bělíkova 1387, p.o.
Pracoviště Hejnice, Lázeňská 349, 46362 Hejnice
- odevzdejte až při nástupu k ubytování –

Žák (jméno, příjmení): ………………………………………………………………………
Prohlašuji, že:
1. Souhlasím s cenami služeb a platebními podmínkami, uvedenými v dopisu s
oznámením o přijetí k ubytování a jsem si vědom (-a) sankcí za neuhrazení záloh na
ubytování a stravování.
2. Seznámil (-a) jsem se s Vnitřním řádem DM SŠHL Frýdlant, pracoviště Hejnice,
souhlasím s ním a beru na vědomí práva a povinnosti zákonných zástupců nebo
plnoletých žáků. Vnitřní řád DM SŠHL Frýdlant, pracoviště Hejnice je k dispozici na
webových stránkách http://www.sshlfrydlant.cz/ , popř. na vyžádání u vychovatelů.
3. Jsem si vědom (-a) toho, že mé dítě odpovídá/odpovídám1 DM SŠHL Frýdlant,
pracoviště Hejnice za škodu, kterou způsobí (-m) při pobytu a výchově v DM SŠHL
Frýdlant, pracoviště Hejnice anebo i jiných činnostech s ubytováním souvisejících v souladu
se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, § 391 odst. 1.
4. Souhlasím / nesouhlasím/1 s tím, aby běžná korespondence z DM SŠHL Frýdlant,
pracoviště Hejnice byla zasílána e-mailem.
V případě souhlasu zde uveďte e-mail: ......................................................................................
Běžnou korespondencí se rozumí např. hodnocení výchovy a chování žáka, nebo jiné
informace o jeho chování, informace o změnách v organizaci DM SŠHL Frýdlant pracoviště
Hejnice, vzkazy, dotazy a jiná sdělení. Nepatří sem kázeňské opatření s právními důsledky a
udělení nápravných opatření nebo jiné závažné informace a pokyny. Doporučujeme vyplnit i
rodiči zletilého žáka.
5. Vyjádření zákonného zástupce nebo plnoletého žáka: žádám o povolení příjezdů v
pondělí ráno 1
ANO
NE
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6. Vaše požadavky nebo informace pro vychovatele:

Poznámka:
Souhlas s provedením orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v odůvodněných
případech jste vyjádřili souhlasem s bodem 2) tohoto prohlášení. Povinnost podrobit se
dechové zkoušce v případě důvodného podezření požití alkoholických nápojů či jiné
návykové látky je obsažena ve Vnitřním řádu DM SŠHL Frýdlant, pracoviště Hejnice. Je to
jedna z podmínek k ubytování.
Potvrzuji správnost mnou uvedených údajů a souhlasím s tím, že níže uvedené údaje budou
zpracovány.
Jméno a příjmení zákonného zástupce / plnoletého1 žáka: …………..........................................
V ......................................... dne ..........................

Podpis ……………………………………………

Vysvětlivky: 1 – nehodící se škrtněte
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Souhlas zákonného zástupce
dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákon (NOZ) v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
- odevzdejte až při nástupu k ubytování –

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení): ...................................................................................
jako zákonný zástupce své dcery / svého syna: ......................................................................
uděluji své/mu nezletilé/mu dceři/synovi, která/ý nenabyl/a plné svéprávnosti, ve shodě se
zvyklostmi soukromého života souhlas k tomuto právnímu jednání:
1) Může v době po skončení výuky, v době svého osobního volna (do 18.25 hodin nebo se
svolením vychovatele/ky) opustit areál Domova mládeže (dále jen DM) a katastr města
Hejnice. Jsem si vědom/a, že můj syn/má dcera tráví osobní volno na vlastní nebezpečí a že v
této době za něho/ni škola nenese právní odpovědnost. Můj nezletilý/lá syn/dcera je
schopen/na v mezích souhlasu sám právně jednat. Jako zákonný zástupce prohlašuji, že právní
jednání, k němuž jsem nezletilou osobu pověřil, je přiměřené jeho rozumové, mravní a volní
vyspělosti.
2) Může se účastnit běžných akcí pořádaných DM (jednodenní exkurze, noční lyžování,
sportovní akce, besedy, přednášky a další aktivity).
3) Může v případě návštěvy lékaře v době vyučování samostatně opustit areál školy a DM.
Jsem si vědom/a, že můj syn/má dcera přesun do místa trvalého bydliště nebo k lékaři po
vlastní ose, popř. pomocí VHD zvládne sám a na vlastní nebezpečí, a že v této době za
něho/ni škola a DM nenese právní odpovědnost. Můj nezletilý/á syn/dcera je schopen/na
v mezích souhlasu sám v těchto věcech právně jednat. Jako zákonný zástupce prohlašuji, že
právní jednání, k němuž jsem nezletilou osobu pověřil, je přiměřené jeho rozumové, mravní a
volní vyspělosti.
4) Souhlasím s možností orientačního testování na přítomnost návykových látek v lidském
organismu pomocí zkoušky ze slin a testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové
zkoušky mého syna/dcery, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného
ohrožení jeho/jejího zdraví.
5) Souhlasím s použitím audio – video – foto záznamu svého syna/dcery v průběhu trvání
studia ve škole a ubytování na DM, jako součásti osobního spisu (školní matriky), na webové
stránky školy, vnitřní prostory školy, jakož i s jejich umístěním v digitální formě v databázi
školy a to po celou dobu trvání studia mého syna/dcery, i po jeho ukončení. Tento souhlas
slouží pro reprezentaci mého syna/dcery v rámci školních aktivit, reprezentaci školy a DM.
Podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka:........................................................
Dne: ..................................
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