Domov mládeže při VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.
Čsl. armády 1
405 02 Děčín I-Děčín
Tel.:: 412510648, 775864802
email: dm@prumkadc.cz

PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLNÍ ROK:………………………….
Příjmení
a jméno
Datum narození

rodné číslo
místo
narození

Č. občanského
průkazu

okres
státní
příslušnost

Trvalé bydliště
Adresa pro
doručování
písemností
Název a adresa
školy, kterou
uchazeč
navštěvuje

obor
ročník

Zákonní zástupci:

*označte ZZ, kterému bude vydáno rozhodnutí

otec

matka

příjmení a jméno
adresa trvalého
bydliště
kontaktní
adresa
telefon - bydliště
(i mobilní)
E-mailová adresa
Jiný zákonný zástupce:
příjmení a jméno
trvalé bydliště

telefon
bydliště

Zprávy z domova mládeže zasílat na:
e-mail:
adresu:
Informace pro vychovatele
Zdravotní stav žáka (nemoci, způsob léčby, pravidelné užívání léků, alergie, jiná závažná sdělení)
Zdravotní
pojišťovna
Zájmová činnost (zájmy, koníčky)
Jiné důležité informace pro domov mládeže

Informace domova mládeže (DM)
DM vydává vnitřní řád domova mládeže.
Nejdůležitější body vnitřního řádu:
• Přihláška do DM platí pro ubytování na jeden školní rok.
• Přihlášku do DM podávají zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák nebo student vyšší odborné školy do
termínu, stanovenému kritérii. Žadatel je vyrozuměn písemně rozhodnutím ředitelky školy a DM.
• Ubytování v DM se poskytuje na dobu jednoho roku s výjimkou hlavních prázdnin. Na ubytování nemá žák a student
právní nárok. V případě výraznější poptávky po ubytování bude postupováno podle zásad pro umísťování žáků do
DM předem stanovených kritérií.
• Odjezdy domů obvykle v pátek do 15.00 hod. Příjezd do DM v neděli nejdříve od 16:00 hod. do 21:00 hod.
Mimořádný odjezd z DM v týdnu (z důvodu akutního onemocnění, zkrácení týdenní výuky, návštěvy lékaře apod.)
musí zákonní zástupci žáků sdělit písemně vychovateli.
• Vycházky mají žáci a studenti každý den a jejich délka je dána režimem dne. Počet a délku vycházek mohou omezit
nebo prodloužit rodiče písemně po dohodě s vychovatelem.
Prohlášení uchazeče (žáka) o ubytování, zákonného zástupce nezletilého žáka a zletilého žáka nebo studenta
1. Jsem informován o vydání Vnitřního řádu domova mládeže. Jeho aktualizaci budeme sledovat na www.prumkadc.cz.
Denní režim bude mé dítě respektovat a dodržovat. (Platí i pro zletilé žáky a studenty).
2. Souhlasím s předáváním informací na mnou uvedenou kontaktní emailovou adresu.
3. Jsem si vědom, že odpovídám za škodu, kterou způsobí/m při pobytu a výchově anebo i jiných činnostech s
ubytováním v DM souvisejících, a to v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Abych ochránil zdraví syna/dcery, souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v
jeho/jejím organizmu. Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, přítomnost omamných a
psychotropních látek pomocí zkoušky ze slin. Týká se i zletilých žáků a studentů.
5. Souhlasím s tím, že v případě potřeby (dle závažnosti zdravotního stavu) bude zajištěno ošetření v nejbližším
zdravotnickém zařízení.
6. Můj syn/dcera je/není v evidenci odborných ambulancí:
psychiatrická ambulance

ano

ne

pedagogicko-psychologická poradna

ano

ne

V případě „ano“ – je nutné doložit odborný lékařský posudek, že uchazeč je samostatný, nevyžaduje speciální dohled,
a je schopen být ubytován v kolektivu dalších 70 žáků a studentů.
Úplata za školské služby v Domově mládeže a školní jídelna:
• Úplata za ubytování: 1.400,- Kč/měsíc v DM I, 1.200,- Kč/měsíc v DM II, splatnost do 15. dne předchozího
měsíce (15. srpna na září, 15. září na říjen atd.)
• Úplata za stravné: snídaně 32,- Kč, oběd 31,- Kč, večeře 32,- Kč, celodenní strava celkem 95,- Kč.
Úhrada úplaty za stravné i ubytování probíhá bezhotovostní platbou dle pokynů uvedených v informačním dopise pro
rodiče a rozhodnutí o umístění žáka nebo studenta do domova mládeže.
Informace o zpracování osobních údajů – GDPR
VOŠ a SPŠ Děčín, jako správce výše uvedených osobních údajů, uchovává tato data pouze po nezbytně nutnou dobu
nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. pro účely přijímání uchazečů na domov mládeže a následného
ubytování na domově mládeže a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat
podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů.
Žádám o přijetí do domova mládeže a prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a)
závažné skutečnosti. Svým podpisem stvrzuji, že jsem všemu porozuměl(a) a souhlasím s výše uvedenými body a, že
o podání přihlášky na domov mládeže byli vyrozuměni všichni zákonní zástupci uchazeče.
V __________________________

Datum: _______________________

Podpis uchazeče o ubytování: ____________________ Podpis zákonného zástupce *1: ______________________
*1 Žádáme podpis zákonného zástupce nezletilého žáka, kterému bude vydáno rozhodnutí.
U zletilých uchazečů žádáme podpis plátce úplaty za ubytování, stravování. Ve výjimečných případech může být od tohoto požadavku upuštěno.

