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Žákům školy (ubytovaným v městské ubytovně v Království) a jejich rodičům

Šluknov dne: 2.4.2020

Věc: Informace k organizaci opuštění městské ubytovny žáky SLŠ a SOŠ Šluknov

Vážení rodiče a žáci,
vzhledem k opatření vlády ČR v důsledku koronavirové situace, a

následném uzavření škol a všech školských zařízení bylo domluveno s MěÚ Šluknov
opuštění objektu městské ubytovny v Království našimi žáky, a to nejpozději do
15.4.2020.
Toto opatření je nutné z důvodu odpuštěníplatby žákům i škole za měsíc duben a
květen. 0 vrácení poměrné části za ubytování v měsíci březnu jednáme a předběžně vám
bude vrácena polovina ze zaplacené měsíční částky, tj. 600 Kč
Pokud jste již platili ubytování za duben, bude použito na případné ubytování v červnu (již
v našem novém ubytovacímzařízení v budově Karlova), pokud budou školy v červnu
otevřeny. Platbu za květen již neplaťte. Všechny vaše platby za ubytování a stravování
budou zůčtovány na konci školního roku a přeplatky vráceny na váš účet.
Informace o průběhu:

1) Žáci si vystěhují své osobní věci, uklidí pokoj a odevzdají klíče od botníků
budovy do čtvrtka 9.4.2020. Žádáme vás tímto, abyste se tedy dostavili do
Království nejpozději do 9.4.2020, a to vždy pouze v dopoledních hod. (8,00—13,00).
Váš příjezd, prosím, oznamte předem správcové ubytovny p. Kunzeové (tel.
731506030), které budete pokoj a klíče (od vchodu a botníků) předávat. Bez jejího
souhlasu nesmí nikdo do budovy vstoupit (víme, že máte klíče od vchodu, ale
přesto vás žádáme o respektování tohoto opatření) a nejsou možné ani hromadné
(skupinové) vstupy.

2) Pokud se žáci nedostaví v určeném terminu, vyklidí škola jejich věci (budou
uloženy v igelitových pytlích na DM Sukova) tak, abychom jako škola předali
ubytovnu městu Šluknov nejpozději do středy 15.4.2020.

3) Za organizaci předání ubytovny ze strany školy odpovídá Ing. Petroušek (tel.
602178563). Paní správcová ubytovny Kunzeová (tel. 731506030) byla informována.

Věřím, že pochopíte vzniklou mimořádnou situaci a po ůžete nám ji
vyresit. Snazrme se tímto ochranit | vaše penlze. Sum“ lesnická škola ?
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