TOTO PROHLÁŠENÍ VYPLŇTE NEJDŘÍVE 3 DNY PŘED NÁSTUPEM NA DM A ODEVZDEJTE V DEN NÁSTUPU !!

Prohlášení rodičů (zákonných zástupců)
Jméno a příjmení:

Den nástupu na DM:

Škola :

Třída:

1. Můj syn - dcera bude po nástupu na DM podrobně seznámen (a) s Vnitřním řádem a Sankčním
řádem DM.
2. V případě podezření na požití alkoholu, drog a jiných omamných látek je nutný příjezd rodičů
a následné odvezení žáka domů!!! Pokud rodiče žáka nevyzvednou, bude povolána Policie ČR
popř. Rychlá záchranná služba k řešení situace.
3. Potvrzuji, že můj syn - dcera netrpí žádnou infekční chorobou a ani se takováto choroba
nevyskytla v našem okolí /potvrzení nesmí být starší 3 kalendářních dní před nástupem na DM/.
4. Žádáme rodiče, aby do přihlášky na DM uvedly písemně pravdivý zdravotní stav dítěte a nic
nezamlčovali (z důvodu bezpečnosti dítěte).
5. V případě onemocnění nezletilého žáka bude žák poslán domů pouze po telefonickém souhlasu
zákonného zástupce. Pokud bude žák převezen do nemocnice RZS, zákonný zástupce za něj
přebírá plnou odpovědnost.
6. Příjezd na DM je možný
 v neděli od 17.00 hod. do 21.30 hod.
nebo
 v pondělí od 6.00 hod. ( hodící se zaškrtněte)
Odjezd z DM v pátek do 14.30 hod.
V případě nemoci je třeba syna - dceru neprodleně omluvit!
7. Můj syn - dcera bude mít s mým vědomím na DM vlastní elektrické přístroje (holicí strojky, kartáčové
kulmy, vysoušeče vlasů, notebooky, rádia, nabíječky k mobilním telefonům). Přístroje musí mít
záruční list a nebo doklad od revizního technika. Za ztrátu těchto předmětů nepřebírá DM
zodpovědnost. Ostatní elektrické spotřebiče je dovoleno používat jen z vybavení DM.
8. V případě zcizení osobních věcí z uzamčeného pokoje, budou provedeny kontroly
na jednotlivých pokojích ped. pracovníkem a zástupcem domovní rady nebo PČR, v případě
neuzamčeného pokoje a botníků nenese DM odpovědnost.
9. Ze strany DM může být ukončeno ubytování pro závažné porušení Vnitřního řádu, nebo pokud
nebyla opakovaně uhrazena úplata za ubytování do stanoveného data (ukončení pobytu okamžité
bez právního řízení) a při opakovaném nevhodném chování vůči zaměstnancům DM.
10. V době osobního volna zodpovídají za nezletilého žáka zákonní zástupci.
11. Pokud žák úmyslně poničí inventář DM, jsou rodiče povinni škodu uhradit.
12. Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům DM se vždy považují za závažné
porušení povinnosti stanoveným Vnitřním řádem DM podle školského zákona č.561 , § 22.
13. Je nutné uvést do přihlášky žáka jména obou zákonných zástupců, i když spolu nežijí, včetně
kontaktů.
14. Byl jsem seznámen s informacemi a VŘ DM .Stvrzuji svým podpisem. Podrobnosti VŘ je možné se
dozvědět na WEB stránkách školy www. gymnp.cz

datum a místo

podpis zákonného zástupce

