
PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE(dále DM)

Střední odborné učiliště , Sedlčany, Petra Bezruče 364 (dále SOU)
školní rok 2018/2019

Žádám o přijetí svého  syna*), dcery *), svěřence *) do domova mládeže

*) nehodící se škrtněte
Jméno a příjmení 
žáka:   

učební obor:  Třída:

Datum narození:            

Adresa bydliště :

e-mail žáka: telefon žáka:

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro kontaktní účely DM.

podpis žáka

Rodiče Otec Matka

Jméno:   

Přijmení:   

Adresa bydliště   
Adresa 
zaměstnavatele:   

Tel. č. zaměstnavatele:   

Tel.č.rodiče:   
e-mailová adresa 
rodiče:   

Souhlasím se zpracováním 
mých osobních údajů pro 
kontaktní účely DM.                     
podpis otce:

Souhlasím se zpracováním 
mých osobních údajů pro 
kontaktní účely DM.                     
podpis matky:

Nebydlí-li žák s rodiči, údaje o jeho zákonném zástupci

Jméno a příjmení:  

Adresa bydliště:   

Vztah k žákovi:  
tel.č.zák.zást.:                             
e-mail:

Adresa 
zaměstnavatele:  tel.č zaměstn.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro kontaktní účely DM.

podpis zákonného zástupce

Informace DM 



 O přijetí žáka do domova mládeže rozhoduje ředitel SOU.
 Přihláška do DM platí na jeden školní rok a ubytování není nárokové. 
 Uzávěrka přihlášek na školní rok 2018/19 je 15.6. 2018. Přihlášky lze podávat 
   i v průběhu roku. 
 Přihlášku je nutné doručit na adresu SOU Sedlčany. Rozhodnutí o přijetí oznámí  DM 

rodičům nebo zletilým žákům do 30. června 2018. 
 Měsíční    úplata  za  ubytování je 800,-  Kč  a hradí se do 20. dne  předchozího měsíce. 

Výše úplaty se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci 
     (§ 5, vyhlášky  108/2005 Sb.  ve znění pozdějších  předpisů). Pokud však  v průběhu  

školního roku  žák/žákyně  z důvodu organizace  vyučování  nebude v  DM ubytován/a, 
úplata se mu přiměřeně sníží (např. střídání teoretického a praktického vyučování).    

 V případě odstoupení od této přihlášky je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák 
povinen neprodleně oznámit DM své rozhodnutí. 

 Pravidla  chování, práva  a povinnosti  ubytovaných žáků jsou stanovena Vnitřním řádem
DM.

 Organizace  v  DM  se  řídí  zákonem č.  561/2004  Sb.,  školský  zákon  a  vyhláškou   
MŠMT  č. 108/2005 Sb.    o  školských  výchovných a ubytovacích zařízeních ve znění 
pozdějších  předpisů. 

 Údaje uvedené v přihlášce jsou zpracovávány a uchovávány podle § 28 zákona                
č. 561/2004 Sb., školský zákon 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 dle platné legislativy. 

  
Žádám o přijetí do Domova mládeže a prohlašuji, že údaje uvedené v 
přihlášce   jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/a závažné skutečnosti.   

 Prohlašuji, že  jsem se seznámil/la  s Vnitřním  řádem DM, souhlasím s ním a beru na 
vědomí práva a povinnosti ubytovaných i zákonných zástupců (zletilých žáků).

 Souhlasím s tím, aby běžná korespondence z DM byla zasílána e-mailem (pokud je 
uveden v přihlášce).  

 Jsem si  vědom/a toho, že mé  dítě odpovídá/ odpovídám */2  DM za škodu, kterou 
způsobí/ m */2  při pobytu a  výchově v DM  anebo i jiných  činnostech s ubytováním  
souvisejících v souladu s § 391 odst. 1  zákona č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce ve znění 
pozdějších  předpisů. 

V ……………………………………                          dne.............................................           

................................................................                      ......................................................
podpis zákonného zástupce                                           podpis uchazeče o ubytování
 
Přihláška přijata dne: 
Vysvětlivky: */2 – nehodící se škrtněte  


