
Informace k opětovnému otevření DM pro ubytované žáky zahajující praktické 

vyučování nebo prezenční vzdělávací povinnosti 

Pěkný den, 

v neděli 25.4.2021 otevíráme domov mládeže pro ubytované žáky, kteří od 26.4.2021 zahajují 

obnovené praktické vyučování nebo mají jiné prezenční vzdělávací povinnosti (např. konzultace). 

Nedělní příjezdy budou 25.4.2021 probíhat mimořádně od 16,00 do 20,00 s povinným testováním 

našimi antigenními testy před vstupem, pobytem na DM. U vstupu zazvoňte a vyčkejte pokynů 

vychovatele, jeho asistence při testování. Vstup do DM Nerudova bude při příjezdech možný pouze 

z bočního vchodu z ulice Jírovcova. 

Ubytovaný žák může vstoupit na DM pouze po provedení testu, který bude mít negativní výsledek. 

V případě pozitivního výsledku se musí vrátit domů a situaci adekvátně řešit. 

Pohyb po společných prostorech DM (ubytovaní, zaměstnanci) je možný pouze v respirátorech FFP2, 

pohyb jiných osob (bez výslovného souhlasu v mimořádných případech) není dovolen. 

Čas příjezdu volte tedy tak, aby v případě pozitivního výsledku byl obratem možný bezpečný návrat 

domů. V případě individuální dopravy se domluvte na 15 min. vyčkání na výsledek testu. 

Po provedení testu obdrží ubytovaný žák potvrzení o provedení testu s označením výsledku, které 

bude platné tři dny, tj. do dalšího testování. Potvrzení využije např. ve škole, kde nebude nutné se do tří 

dnů znovu testovat. Výjimky - netestují se žáci plně očkovaní na Covid19 nebo s prokázaným 

proděláním nemoci. Obojí má své lhůty a je nutné prokázat potvrzením. Předem konzultujte. 

Pro příjezdy v jiný den platí stejná pravidla, tj. zazvonit a vyčkat u vchodu na příchod, pokyny, asistenci 

vychovatele, testování. Při příjezdu během týdne, tj. v jiné dny (kromě neděle, pondělí ráno) se před 

vstupem na DM ubytovaný žák telefonicky ohlásí vychovateli, kde se domluví na vstupu do DM, 

testování. 

Součástí ubytování je stravování ve školní jídelně, nezapomeňte si v elektronickém systému obratem 

přihlásit stravu. Provoz školní jídelny pro ubytované bude zahájen též od 26.4.2021. 

Děkuji, těším se na spolupráci. Společně to zvládneme. 

S pozdravem 

Mgr. Tomáš Bach, vedoucí vychovatel DM 

 

Kontakty: 

DM Skuherského: tel.: 770 110 281 mail: dmskuherskeho@sspcb.cz 

DM Nerudova: tel.: 778 761 501 mail: dmnerudova@sspcb.cz 

Vedoucí vychovatel DM: tel. 723 213 054 mail: bach@sspcb.cz 
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