Domov mládeže při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole
zdravotnické v Mladé Boleslavi
tel. č. +420 725 583 328, zampova.iva@szsmb.cz

Přihláška k ubytování na školní rok:
rodné číslo:

Příjmení a jméno žáka:
Adresa trvalého bydliště:

ulice a č.p.:

státní občanství:

PSČ:

místo, obec:

mobilní telefon:

datum narození:

e-mail:

studijní obor na SZŠ a VOŠZ:

ročník, třída:

Rodiče
otec - příjmení a jméno:
adresa trvalého bydliště:
e-mailová adresa:

mobilní telefon:

matka - příjmení a jméno:
adresa trvalého bydliště:
e-mailová adresa:

mobilní telefon:

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

telefon:

adresa trvalého bydliště:

e-mailová adresa:

vztah k nezletilému:
Adresa, na kterou chcete zasílat zprávy (doručovací adresa)
příjmení adresáta/ů:

e-mailová adresa:

poštovní adresa:

PSČ:

Informace pro vychovatele
Zdravotní stav žáka - uveďte důležité údaje o zdravotní způsobilosti či
zdravotních obtížích žáka nebo o zdravotním znevýhodnění, které jej
mohou omezovat ve vzdělávání (např. chronické onemocnění, užívání
léků atd.) a také o udělených podpůrných opatřeních:
Zájmová činnost - uveďte skupinové nebo individuální zájmy žáka
(není povinné):
Jiná důležitá sdělení pro vychovatele žáka:
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Informace domova mládeže
• Přihláška do DM platí na jeden školní rok a ubytování není nárokové.
• Uzávěrka přihlášek na školní rok je vždy do 31. 5. Pro žáky prvních ročníků do 15. 6. Přihlášky lze podávat i po tomto termínu
do naplnění kapacity DM.
• Přihlášku je nutné doručit v listinné podobě na adresu DM nebo zaslat podepsanou e-mailem na adresu:
zampova.iva@szsmb.cz. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno zákonným zástupcům žáků příp. zletilým žákům písemně nebo
elektronicky do 30. 6., u žáků 1. ročníků nejpozději do 15. 7., a při pozdějším podání přihlášky k ubytování do 15-ti dnů od jejího
doručení (forma může být dohodnuta).
• Podmínkou umístění v DM je uhrazení tzv. povinné zúčtovatelné zálohy před nástupem žáka k ubytování. Podrobné informace o
cenách poskytovaných služeb obdržíte v rozhodnutí o umístění.
• Měsíční úplata za ubytování činí 1 600,- Kč ve 2-3 lůžkovém pokoji, 900,- Kč ve čtyřlůžkovém pokoji. Zálohy jsou splatné
předem vždy k 20. dni v měsíci. První zálohu je však třeba uhradit do 15. 8., protože ji chápeme jako potvrzení vážného zájmu o
ubytování. Výše úplaty se nemění, i když žák není v DM ubytován po všechny dny v měsíci (§ 5 vyhlášky 108/2005 Sb. v platném
znění). Pouze u krátkodobých pobytů žákyň před odbornou praxí na 1-2 dny v týdnu je měsíční poplatek snížen na 800,- Kč.
• V případě odstoupení od této přihlášky před nástupem nebo v průběhu ubytování je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák
povinen neprodleně a prokazatelně (písemně) oznámit do DM své rozhodnutí.
• Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena Vnitřním řádem DM, který je volně přístupný na webu
školy v sekci domov mládeže.
• Stravování je zajištěno ve školní jídelně v budově školy, jejíž součástí je i domov mládeže. Ceník stravného je k nahlédnutí na
webových stránkách szsmb.cz
• Organizace v DM se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb.) a vyhláškou MŠMT o školských výchovných a ubytovacích
zařízeních… (vyhláška č. 108/2005 Sb.) v platném znění.
• 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 později vydaných předpisů. S
osobními údaji je nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochraně osobních údajů
fyzických osob. Pro více informací ohledně zpracování osobních údajů navštivte webové stránky školy.

Místo pro doplnění informací a jiná sdělení žadatele - např. mám zájem o ubytování na pokoji se žákem/žáky

Žádám o přijetí do Domova mládeže SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav a prohlašuji, že všechny údaje uvedené v přihlášce
jsou pravdivé, a že jsem nezamlčel/a žádné závažné skutečnosti. Dále prohlašuji, že v případě, kdy dojde ke změně
mnou uvedených osobních údajů v přihlášce, nahlásím tuto změnu bez zbytečného odkladu odpovědnému
pracovníkovi DM (vychovateli).
V

podpis uchazeče o ubytování

Datum

podpis zákonného zástupce /2

/1 Není-li jeden z rodičů zbaven rodičovských práv, tak je nutné uvést kontaktní údaje na oba rodiče, i když jsou rozvedeni nebo nežijí ve
společné domácnosti
/2 Žádáme podpis zákonného zástupce (plátce náhrad za ubytování, příp. stravování) i u zletilých. Ve výjimečných
případech může být od tohoto požadavku upuštěno (např. neplní-li zákonný zástupce vůči žadateli vyživovací povinnost).
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