DOM OV M LÁDEŽE

Střední škola zemědělská a zahradnická
DM-HRAD, U Hradiska 2, Olomouc
Tel. 723 432 855, e-mail: dm@szes-olomouc.cz

PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLNÍ ROK 20……/20……
Příjmení
a jméno žáka

rodné číslo

datum narození

místo
narození

okres

občanský průkaz:
/1
evidenční číslo

Státní
/2
občanství
ulice
nebo
obec, č.p.

Adresa
trvalého
bydliště:

e-mail
adresa:

PSČ

mobilní
telefon č.:
obor
vzdělání

pošta

Název školy

třída
(ročník)

adresa školy

Rodiče

otec

délka vzděl.
programu

matka

příjmení a jméno
adresa trvalého
/3
bydliště
státní občanství

/2

e-mailová adresa
telefon - bydliště
(i mobilní)
telefon - zaměstnání

Jiný zákonný zástupce nezletilého
státní
/2
občanství
telefon

příjmení a jméno
adresa trvalého
/3
bydliště

Adresa, na kterou chcete zasílat zprávy z DM (zaškrtněte a/ nebo doplňte b/):
a) adresa bydliště žáka

b) jiná:

Informace pro vychovatele
Zdravotní stav žáka

důležité údaje o
zdravotním postižení nebo
omezení v činnostech, o
užívání léků, chronických
onemocněních apod.:

Jiná důležitá sdělení
pro vychovatele
Název zdravotní pojišťovny
Zájmová činnost
skupinové a individuální
zájmy žáka

kód ZP

Vysvětlivky:
/1

– u cizinců číslo pasu,

/2

– údaje o státním občanství a údaje o zdravotním postižení nejste povinni uvádět, pro nás jsou tyto informace důležité z výchovných a
bezpečnostních důvodů,
/3

- vypište, je-li adresa odlišná od adresy žáka

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

Informace DM
















DM je lokalizován v areálu Střední školy zemědělské a zahradnické, U Hradiska 4, Olomouc.
Telefon mobilní: 723 432 855, 725 855 130, pevná“ 585 205 686
e-mail: dm@szes-olomouc.cz
Přihlášku nutno doručit na adresu Střední škola zemědělská a zahradnická, domov mládeže-HRAD, U
Hradiska 2, Olomouc, PSČ 779 00. Rozhodnutí o umístění oznámí ředitel rodičům nebo zletilým žákům
písemně.
Přihláška do DM platí na jeden školní rok a ubytování není nárokové.
Dle směrnice ředitele DM k umísťování žáků mají v případě, že je poptávka po ubytování vyšší než
ubytovací kapacita, přednost žadatelé, kteří jsou žáky SŠZZ, doložili složitou sociální situaci nebo
změněný zdravotní stav žáka, žadatelé ze vzdálenějších míst (nad 1 hodinu dojezdové doby), žáci nižších
ročníků a žáci již ubytovaní, kteří se nedopouštěli závažných přestupků proti Vnitřnímu řádu DM a
žadatelé ze sportovních klubů.
Podmínkou umístění v DM je uhrazení měsíční platby za bydlení při nástupu žáka k ubytování.
Měsíční úplata za ubytování činí 1000,- Kč/1250,- Kč a hradí se do 20. předchozího měsíce.
V případě, že žák nenastoupí do DM, je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák povinen neprodleně tuto
skutečnost oznámit písemně na výše uvedenou adresu DM. Neučiní-li tak, bude mu účtován ubytovací
poplatek.
Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena Vnitřním řádem DM, se kterým
jsou seznámeni zákonní zástupci na společné schůzce v měsíci červnu, žáci při nástupu k ubytování, kteří
proškolení potvrdí svým podpisem.
Stravování: telefon: 585 206 030, e-mail: stravovna-1@volny.cz (stravování nezajišťuje domov mládeže).
Organizace v DM se řídí zejména školským zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT o školských
výchovných a ubytovacích zařízeních č.108/2005 Sb. v platném znění a dalšími právními předpisy ČR a
interními předpisy DM.

Údaje uvedené v přihlášce jsou důvěrné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně
některých zákonů, zákona č. 106/1999 Sb., o osobním přístupu k informacím v platném znění.
Vyplní zájemci o ubytování, kteří žádají o přijetí v průběhu školního roku nebo žáci 2. a vyšších ročníků,
kteří v předchozím školním roce nebyli ubytováni v tomto zařízení (zatrhněte, co platí).
Přihlášený žák dosud: A) dojížděl do školy z místa bydliště nebo jiného místa
B) bydlel v místě školy v podnájmu
C) přestoupil na jinou školu
D) bydlel v místě školy v jiném domově mládeže (ve kterém)
E) jiný důvod žádosti (vypište):

Místo pro doplnění informací a jiná sdělení:
a) Souhlasím s využitím fotografií, videozáznamů apod. dcery/syna k reprezentaci žáka/žákyně a prezentaci
našeho DM, po celou dobu pobytu v DM a na období po ukončení pobytu v DM, tak k zanesení těchto foto
dokumentů do kroniky DM
*ANO
NE
b) Při podezření z požití alkoholu či psychotropních látek souhlasím s provedením dechové zkoušky na pokyn
vychovatele.
*ANO
NE
c) Při podezření ze spáchání trestné činnosti a pátrání po ztracených nebo odcizených věcech souhlasím
s provedením osobní prohlídky dcery/syna nebo prohlídky jejich/jeho věcí
*ANO
NE
D) Mám zájem o umístění vlastního elektrického spotřebiče a před vlastní instalací dodám „REVIZNÍ LIST“
elektrického spotřebiče.
*ANO
NE
Upozornění: V případě Vašeho nesouhlasu u bodů b) a c) bude k těmto případným událostem vždy volána Policie
ČR, orgán sociálně právní ochrany dětí popř. i rychlá zdravotnická služba.

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

Podpis uchazeče o ubytování: __________________________
/2

Datum: _____________________ Podpis zákonného zástupce : __________________________


*



/2

nehodící se škrtněte

Žádáme podpis zákonného zástupce (plátce náhrad za ubytování, příp. stravování) i u zletilých.

