Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola
spol. s r.o., Střední 59, 602 00 Brno
Držitel certifikátu ISO 9001:2001, 9004:2001
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
Datum doručení:
Přijal :

DOMOV MLÁDEŽE ELDO

PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
( vyplňte prosím hůlkovým písmem )
Příjmení a jméno žáka:

Rodné číslo: /1

Datum narození:

Státní občanství:

Adresa trvalého bydliště:

PSČ:

E-mail:

Telefon:

Název školy:

Třída(ročník):

Adresa školy:

Studijní obor:

Rodiče: /2

OTEC

MATKA

Příjmení a jméno:
Adresa trvalého bydliště:
Telefon:
E-mail:
Jiný zákonný zástupce nezletiletého (nejsou-li jimi rodiče)
Příjmení a jméno:

Telefon:

Adresa trvalého bydliště:
Vztah k nezletiletému:
Adresa na kterou chcete zasílat zprávy z DM (doručovací adresa):
Jméno/a adresáta/ů:
Adresa:
E-mail:(povinný údaj)
Informace pro vychovatele
Zdravotní stav žáka:
(Upozorňujeme, že jste povinni podle zákona 561/2004 Sb.
podat úplnou informaci,nic nezatajit)

Uveďte údaje o zdravotní způsobilosti ,
zdravotních obtížích, které by mohly mít
vliv na poskytování služeb nebo vzdělávání.Uveďte omezení,onemocnění,alergie,užívání léků aj.
Zájmová činnost žáka

Jiná důležitá sdělení pro
vychovatele
Vysvětlivky:
/1 Není li přidělěno,uveďte datum narození.
/2 Není-li jeden z rodičů zbaven rodičovských práv, je nutné uvést kontaktní údaje na oba rodiče , i když jsou rozvedeni.
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 je umístěn ve dvou patrech budovy školy Střední 59, 602 00 Brno. O přijetí o ubytování a umístění žáka
rozhoduje ředitel školy.
* Přihláška do DM platí na jeden školní rok a ubytování není nárokové.
* Podepsanou přihlášku je nutné doručit na adresu školy - Domov mládeže Eldo, nebo podepsanou naskenovat a zaslat na e mail:
sou-oa-skopalova@seznam.cz
* Sdělení o omístění bude zasláno zákonným zástupcům žáka na e-mail do 30ti dnů od podání přihlášky společně se smlouvou
o ubytování. Přihlášky lze podávat i v průběhu školního roku.
* Podmínkou umístění v DM je uhrazení platby na měsíc září do 20.8.2022.
* Měsíční platba za ubytování žáka střední školy činí 1 600,- Kč/lůžko na třílůžkovém pokoj( po.-pá.), studenta VŠ 3 500,-Kč/lůžko
(po-pá), 300,- Kč/1 víkend a je splatná k 20. dni předchozího měsíce. První platba je k 20.8.2022 a poslední platba je k 20.5.2023.
(tj. 10 plateb/šk.rok). Výše platby se nemění, i když žák není v DM ubytován po všechny dny v měsíci( §5 vyhlášky 108/2005 Sb. v platném znění).
* Pravidla chování, práva a povinností ubytovaných žáků jsou stanovena vniřním řádem DM.
* Stravování ubytovaných je zajištěno ve vlastní školní jídelně v budově školy (www.soutr.cz/stravovani/).
* 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 po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, v souladu
se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a nejsou předávány dalším stranám.

Mám zájem o ubytování pouze Po. - Pá.

ANO

Mám zájem o ubytování i o víkendech

NE

ANO

NE

(nehodící se škrtněte)

Žádám o přijetí do Domova mládeže, Střední 59, 60200 Brno a prohlašuji, že všechny údaje
uvedené v přihlášce jsou pravdivé, že jsem nezamlčel/a žádné závažné skutečnosti.
Dále prohlašuji, že v případě, kdy dojde ke změně uvedených osobních údajů v přihlášce,
oznámím tuto změnu bez zbytečného odkladu vychovateli.

V__________________________ Podpis uchazeče o ubytování: ____________________________
Datum: _____________________ Podpis zákonného zástupce/3: ___________________________

Vysvětlivky:
/3 Podpis zákonného zástupce je vyžadován i u zletilých žáků. Ve vyjímečných případech může být od tohoto požadavku
upuštěno, neplní-li zákonný zástupce vůči žadateli vyživovací povinnost.

