DOMOV MLÁDEŽE
Poděbradova 842, 537 01 Chrudim
mob.: 775 720 048, tel.: 463 354 702
e-mail: crzemsk@szes-chrudim.cz, ID datové schránky: dgizf58
http://www.szes-chrudim.cz/domov-mladeze/

P ŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK ……
/VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM/
Příjmení a jméno
žáka:

rodné číslo

Datum narození (není-li uvedeno rodné číslo)

státní
občanství

Adresa
trvalého
bydliště:

mobilní
telefon č. /1

ulice nebo
obec a č.p.
PSČ

třída
(ročník)

pošta

Název školy

studijní
obor

adresa školy

Rodiče/2

délka vzdělávacího
programu

otec

matka

příjmení a jméno
adresa trvalého bydliště/3
e-mailová adresa/1
mobilní telefon
jiný telefonní kontakt
datová schránka

Jiný zákonný zástupce nezletilého (nejsou-li jimi rodiče)
příjmení a jméno

telefon

adresa trvalého bydliště/3

e-mailová
adresa/1

vztah k vychovávanému

Adresa, na kterou chcete zasílat zprávy (doručovací adresa):
jméno/a adresáta/ů
PSČ

adresa /3
Informace pro vychovatele
Zdravotní stav žáka
(Upozorňujeme, že jste povinni podle
zákona 561/2004 Sb. nic nezatajit.)

- uveďte důležité údaje o zdravotním postižení
nebo znevýhodnění (i sociálním), omezení v
činnostech, chronických onemocněních, o
užívání léků aj.

Specifické vzdělávací potřeby
žáka (písemně potvrzeny):
Zájmová činnost, koníčky/1

- uveďte skupinové nebo
individuální zájmy žáka

Jiná důležitá sdělení pro
vychovatele
Vysvětlivky:
/1
Nepovinný údaj; rodičům doporučujeme e-mailovou adresu uvést, budou-li požadovat, aby zprávy z DM byly zasílány mj. i elektronicky
/2
/3

Není-li jeden z rodičů zbaven rodičovských práv, tak je nutné uvést kontaktní údaje na oba rodiče, i když jsou rozvedeni apod.

Vypište, je-li adresa odlišná od adresy žáka. Kontakt na nejméně jednoho z rodičů musí uvést i žadatelé zletilí, protože i jejich rodiče mají právo
na informace plní-li vůči svému dítěti vyživovací povinnost.

Informace domova mládeže
Domov mládeže má Školní vzdělávací program a vydává Vnitřní řád DM, kde jsou stanovena pravidla chování, práva a povinnosti
ubytovaných. Vnitřní řád DM, společně se Směrnicí ke stanovení úplaty za ubytování obdrží nově ubytovaní žáci a studenti při nástupu.
Nejdůležitější body Vnitřního řádu a Školního vzdělávacího programu:
• Přihlášku do DM podává zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student vyšší odborné školy do15. června, nebo hned po
vyrozumění o přijetí ke studiu. Přihlášku lze podat i během školního roku. Žadatel je vyrozuměn písemně.
• Přihláška do DM platí na jeden školní roka na ubytování nemá žák a student právní nárok. V případě výraznější poptávky po ubytování
bude omezeno přijímání studentů vyšší odborné školy a žáků starších 18 -ti let.
• Odjezdy domů obvykle v pátek do 15.00 hod. Příjezd do DM v den před dnem zahájení školního vyučování od 18.00 hod. do 22.00 hod.
Mimořádný odjezd z DM v týdnu (kromě důvodu onemocnění, zkrácení týdenní výuky apod.) musí zákonný zástupce nezletilých žáků
sdělit písemně, výjimečně telefonicky, vychovateli.
•
Vycházky během týdne povoluje žákům nebo studentům zásadně vychovatel s přihlédnutím na chování, úklid a studijní výsledky.
Ubytovaní jsou povinni předkládat vycházkovou knížku. Počet a délku vycházek mohou omezit jeho zákonní zástupci po dohodě
s vychovatelem.
•
Ukončení ubytování v průběhu školního roku je zákonný zástupce žáka, zletilý žák nebo student povinen oznámit písemně (formulář
naleznete na www.szes-chrudim.cz/domov-mladeze/ nebo jej lze vyzvednout osobně v DM.
•
V případě odstoupení od této přihlášky před nástupem je zákonný zástupce žáka, zletilý žák nebo student povinen neprodleně a
prokazatelně své rozhodnutí oznámit.
Případné úpravy pro své dítě sdělte přímo vychovateli žáka nebo uveďte v průkazce žáka.
Prohlášení uchazeče (žáka) o ubytování, zákonného zástupce nezletilého žáka a zletilého žáka nebo studenta
1. Jsem informován o vydání Vnitřního řádu domova mládeže, Vnitřního řádu školní jídelny a Školního vzdělávacího programu. Jejich
aktualizace budu sledovat nawww.szes-chrudim.cz/domov-mladeze/.
2. Podáním přihlášky a přijetím k ubytování v domově mládeže souhlasím s jeho Vnitřním řádem a Denním režimem, který budu
respektovat a dodržovat. Platí i pro zletilé žáky a studenty.
3. Souhlasím s předáváním informací na mnou uvedenou e-mailovou adresu.
4. Souhlasím s tím, že ve výjimečných případech v průběhu školního roku po předchozí dohodě žáka a za dodržení hygienických předpisů
a dalších pravidel, může být využito lůžko k ubytování jiné osoby.
5. Jsem si vědom, že odpovídám za škodu, kterou způsobím při pobytu a výchově v DM anebo i jiných činnostech s ubytováním
souvisejících, a to v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Úhrada měsíčních záloh na ubytování a stravování bude pravidelně hrazena.
7. Abych ochránil zdraví syna/dcery, souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v jeho/jejím organismu.
Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, přítomnost OPL pomocí zkoušky ze slin. Týká se i zletilých žáků a studentů.
8. Souhlasím s tím, že v případě potřeby (dle závažnosti zdravotního stavu) bude zajištěno ošetření v nejbližším zdravotnickém zařízení.
9. V souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském uchazeč (jeho zákonný zástupce) souhlasí s tím, aby DM užíval
autorského díla za účelem šíření, propagace, vystavování a prodeje v rámci aktivit DM. Souhlasné prohlášení platí po celou dobu
působení v DM, i po ukončení ubytování.
10. V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění uchazeč (jeho zákonný zástupce) souhlasí
s focením, s audio a videozáznamy z akcí konaných DM a rovněž souhlasí s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie,
audio, video) k propagaci a prezentaci DM (nástěnky, webové stránky, tisk). Souhlasné vyjádření platí po celou dobu působení v DM, i
po ukončení ubytování.
Údaje uvedené v přihlášce jsou zpracovávány a uchovávány podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT ČR č. 364/2005 Sb., o vedení
dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky …, ve znění později vydaných předpisů. S osobními údaji je nakládáno v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Úplata za školské služby (může se změnit): měsíční ubytovací poplatek 1 200,- Kč třílůžkový pokoj, 900,- Kč čtyřlůžkový pokoj, stravný den
dle aktuálního finančního normativu.
Měsíční ubytovací poplatek a stravovací se provádí během školního roku bezhotovostní inkasním převodem z Vašeho účtu. Před zahájením
školního roku je nutné uhradit zálohu na ubytování a stravování. Na základě Vámi zaslané přihlášky Vám budou odeslány přesné pokyny
k nástupu na ubytování a na uhrazení zálohy.
Místo pro doplnění informací a jiná sdělení žadatele

Mám zájem o ubytování na pokoji s žákem/ žáky (uveďte jméno a příjmení, případně číslo pokoje):

Žádám o přijetí do domova mládeže a prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/-a závažné skutečnosti.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem všemu porozuměl/-a a souhlasím s výše uvedenými body.
V __________________________

Podpis uchazeče o ubytování:

Datum: _______________________

Podpis zákonného zástupce /4: __________________________

/4Žádáme

_________________________

podpis zákonného zástupce (plátce náhrad za ubytování, příp. stravování) i u zletilých. Ve výjimečných případech může být od tohoto
požadavku upuštěno.

