PŘIHLÁŠKA DO DOMOVA MLÁDEŽE
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické
Brno, Merhautova, příspěvkové organizace

Vyplňte hůlkovým písmem

SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova,
příspěvková organizace
DOMOV MLÁDEŽE
Lipová 16, 602 00 Brno
Došlo:
Č.j.:
Počet listů/příloh:

Žádám o přijetí do domova mládeže na školní rok:

/

Příjmení:
Jméno:

Státní občanství:
Rodné číslo:

Datum narození:
1
Číslo občanského průkazu :

Místo narození:
Zdravotní pojišťovna:

Adresa trvalého bydliště:

Ulice, číslo domu:
Místo (obec):
PSČ, pošta:

Škola, kterou bude ubytovaná navštěvovat:
Název:
Sídlo:
Obor:

Adresa pro doručování
písemností:

Ročník:
Ulice, číslo domu:
Místo (obec):
PSČ, pošta:

E-mail ubytované2:

Telefon:
Mobilní telefon ubytované:

Otec:
Příjmení a jméno:
Trvalý pobyt:
Telefon byt:

E-mail2:
Mobilní telefon:
Telefon zaměstnání:

Matka:
Příjmení a jméno:
Trvalý pobyt:
Telefon byt:

E-mail2:
Mobilní telefon:
Telefon zaměstnání:

Jiný zákonný zástupce:
Příjmení a jméno:
Trvalý pobyt:
Telefon byt:

Informace pro vychovatele:
Zdravotní stav ubytované:
Nemoci, způsob léčby, pravidelné užívání léků, alergie,
jiná závažná sdělení:
Zájmová činnost - zájmy, koníčky:
Jiné důležité informace pro DM:

1
2

- u cizinek číslo pasu
- nepovinný údaj

E-mail2:
Mobilní telefon:
Telefon zaměstnání:

Informace DM:
Přihláška do domova mládeže platí na jeden školní rok.
Přijetí či nepřijetí do DM oznámí ředitelka školy a domova mládeže písemně zákonným zástupcům
nezletilých žákyň, zletilým žákyním, nebo studentkám.
Ceny poskytovaných služeb:
měsíční poplatek za ubytování činí 950 Kč
cena celodenní stravy činí 92 Kč (snídaně 30 Kč, oběd 32 Kč, večeře 30 Kč)

Měsíční platba za ubytování a stravu je splatná do 20. dne předchozího měsíce.
Vzhledem ke způsobům financování si ředitelství domova mládeže vyhrazuje právo uvedené ceny ve
zdůvodněných případech upravit i v průběhu školního roku.
V případě odstoupení od této přihlášky jsou žadatelé povinni neprodleně oznámit danou skutečnost vedení
domova mládeže.
Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných jsou stanoveny ve Vnitřním řádu DM. Jeho dodržování je
také jedním z kriterií v přijímacím řízení pro ubytování v následujícím školním roce.
S Vnitřním řádem DM jsou povinni seznámit se také zákonní zástupci nezletilých žákyň (prostřednictvím
webových stránek nebo přímo v DM při nástupu žákyně do domova).

Bližší informace:

www.szsmerh.cz
dm@szslipova.cz
tel. 543 421 549, 543 421 550, 543 421 551

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

Podpis uchazečky o ubytování:

................................................

Datum: .............................

Podpis zákonného zástupce:*

................................................

* - žádáme podpis zákonného zástupce (plátce náhrad za ubytování a stravu) i u zletilých žákyň

Řízení o umisťování žáků a studentů do domova mládeže se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005
Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.
Stravování žáků a studentů se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 365/2000 Sb., informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

