Došlo dne ….…………………………

Domov mládeže SZeŠ Čáslav
Sadová 1234
286 01 Čáslav

Č.j.. ……………………………………

PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ na školní rok ……………….
(VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM)
Příjmení
a jméno žáka:
Místo narození

Datum narození
Číslo občanského
průkazu
Název a kód zdravotní
pojišťovny
Adresa
trvalého
bydliště:

Státní občanství
Rodné číslo

Ulice a
číslo
domu

Místo, (obec)

PSČ,
pošta
Název školy

Studijní
obor

Adresa školy

Ročník

Rodiče

otec

matka

Příjmení a jméno
Adresa trvalého
bydliště
Mobilní telefon
Jiný tel. kontakt

Jiný zákonný zástupce:
Příjmení a jméno

Trvalé bydliště

Mobilní telefon
Jiný tel. kontakt

Doručovací adresa, na kterou chcete zasílat zprávy z DM (jméno adresáta, adresa):

Informace pro vychovatele:

Zdravotní stav žáka (nemoci, způsob léčby, pravidelné užívání léků, alergie, jiná závažná sdělení):

Zájmová činnost (zájmy, koníčky):

Jiné důležité informace pro vychovatele žáka:

Žádám o přijetí do domova mládeže na školní rok ..…….. a prohlašuji, že jsem nezamlčel/a žádné
závažné skutečnosti a všechny údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé. V případě změn osobních
údajů uvedených v přihlášce, tyto změny nahlásím bez odkladu odpovědnému pracovníkovi DM.

V ………………………………………………..

Podpis uchazeče o ubytování: ……………………………..

Datum: ………………………………………… Podpis zákonného zástupce: ………………………………

Informace DM










Přihláška do DM platí na jeden školní rok.
Rozhodnutí o umístění do DM oznámí ředitel DM zákonným zástupcům písemně nejpozději do 30 dnů ode
dne doručení přihlášky.
Ceny poskytovaných služeb:
o měsíční poplatek za ubytování činí 900,- Kč nebo 1 050,- Kč (na pokojích s vlastním sociálním
zařízením).
o měsíční platba za ubytování je splatná do konce předchozího měsíce
o cena celodenní stravy činí 88,- Kč (snídaně 27 Kč, oběd 34 Kč, večeře 27,- Kč)
Vzhledem ke změnám právních předpisů a k možným změnám cen vstupů si ředitelství školy vyhrazuje
právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit i v průběhu školního roku.
V případě odstoupení od této přihlášky jsou žadatelé povinni neprodleně oznámit do DM své rozhodnutí.
Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena ve Vnitřním řádu DM, se kterým se
lze seznámit na webových stránkách DM. Jejich závažné porušování může být důvodem k podmíněnému
vyloučení nebo k vyloučení žáka.
Dodržování vnitřního řádu DM bude také rozhodujícím kritériem v řízení o umístění žáka v následujícím
školním roce.
Údaje uvedené v přihlášce jsou zpracovávány a uchovávány dle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona a vyhlášky MŠMT ČR č. 364/2005 SB., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní
matriky, ve znění pozdějších předpisů. S osobními údaji je nakládáno v souladu s nařízením EU č. 2016/679
o ochraně osobních údajů fyzických osob.

