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Údaje žáka 

Příjmení a jméno  Rodné číslo           

Datum narození1  Místo narození  

Adresa trvalého 
bydliště 

Ulice, č.p.  E-mail. adresa  

PSČ, obec  Mobilní telefon  

Zdravotní pojišťovna  Státní občanství  

Název a 
adresa školy 

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy 
Školní 280, 331 01 Plasy 

Ročník  

Studijní obor  

Název a adresa 
ubytovacího 
zařízení 

Domov mládeže při Gymnáziu a Střední odborné 
škole, Plasy 
Školní 477, 331 01 Plasy 

Typ ubytovacího zařízení: 
Školské zařízení   

 

Údaje zákonného zástupce 

Rodiče Otec Matka 

Příjmení a jméno2   

Adresa trvalého 
bydliště3 

  

E-mailová adresa4   

Mobilní telefon   

Jiný zákonný zástupce nezletilého 

Příjmení a jméno  Mobilní telefon  

Adresa trvalého 
bydliště² 

 
E-mailová adresa³ 

 

Vztah k žákovi  

Adresa, na kterou chcete zasílat zprávy z domova mládeže 

Jiná adresa5  

 

Informace pro vychovatele 

Zdravotní stav 
žáka6 

 

Zájmová činnost 

 

  

                                                           
1 Nevyplňuje se, pokud je přiděleno rodné číslo.  
2 Není-li jeden z rodičů zbaven rodičovských práv, je nutné uvést kontaktní údaje obou rodičů, i když jsou rozvedeni, či nežijí spolu apod. 
3 Vyplňte prosím v případě, že je Vaše adresa odlišná od adresy trvalého bydliště žáka. 
4 Nepovinný údaj, doporučujeme však vyplnit pro případ následné elektronické komunikace rodičů žáka s DM a naopak (např. omluvenky). 
5 Vyplňte pouze v případě, že je doručovací adresa odlišná od adres výše uvedených. 
6 Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon, ukládá povinnost uvést a nezatajit důležité informace o zdravotním postižení či znevýhodnění žáka,   

   omezeních v činnostech, chronických onemocněních, užívání léků apod.  
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Informace DM 

x O přijetí žáka do domova mládeže (dále jen DM) rozhoduje ředitelka školy. 
x Postup přijetí k ubytování, organizaci domova a výši úplaty za ubytování upřesňuje vyhláška MŠMT ČR č.108/2005 

Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. 
x Přihláška do DM platí jeden školní rok a ubytování není nárokové. 
x Uzávěrka pro příjem přihlášek pro školní rok 2020/21 nově nastupujících žáků je ke dni 10.7.2020.  
x Přihlášku k ubytování do DM lze podat i v průběhu školního roku. 
x Přihlášku nově nastupujícího žáka je nutno doručit, řádně vyplněnou, na adresu školy. Informaci o přijetí 

k ubytování oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům nebo zletilým žákům do 31.7.2020 elektronicky na e-
mailovou adresu uvedenou na přihlášce. 

x Podmínkou k umístění nově přijatého žáka v DM je uhrazení měsíční platby za ubytování a stravu na měsíc září 
2020 před nástupem žáka k ubytování do 31.8.2020.  Informace k první platbě nově nastupujících zašle škola 
elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce nejpozději v druhé polovině měsíce srpna 2020.  

x Měsíční platba za ubytování a stravné musí být uhrazena vždy do 20. dne předchozího měsíce inkasem z účtu, podle 
platné přihlášky ke stravování. 

x Výše platby za ubytování se nemění ani v případě, že žák není ubytován v DM všechny dny v měsíci (§5 vyhlášky 
č. 108/2005 Sb.). Částka platby se úměrně snižuje pouze v případě, kdy žák není v DM ubytován po všechny dny 
v souvislosti s organizací vyučování ve škole.  

x V případě odstoupení od této přihlášky před nástupem nebo v průběhu ubytování je zákonný zástupce žáka či zletilý 
žák povinen neprodleně a písemně oznámit DM své rozhodnutí. 

x Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanoveny Vnitřním řádem DM, který je v plném znění 
dostupný na webových stránkách školy v záložce DM. Zde rovněž najdete ostatní důležité dokumenty a informace. 

x Stravování je poskytováno ve školní jídelně, stravu lze objednávat vzdáleným přístupem na webu www.strava.cz, a to 
prostřednictvím školou poskytnutých přihlašovacích údajů, které obdrží žák první školní den od vedoucí školní 
kuchyně. 

x Údaje uvedené v přihlášce jsou zpracovány a uchovány 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 pozdějších 
předpisů. S osobními údaji je nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o 
ochraně údajů fyzických osob (GDPR). 

 

Místo pro doplnění informací a jiná sdělení žadatele 

Mám zájem o ubytování na pokoji s7:  
 
 
 

 

Žádám o přijetí do DM a prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) žádné závažné 
skutečnosti. 
 
V………………………………………………………………………….      Podpis uchazeče:………………………………………………………………….. 
 
Datum:………………………………………………………………..      Podpis zákonného zástupce:…………………………………………………. 

         
 

                                                           
7 Není nárokové 

http://www.strava.cz/

