DOMOV MLÁDEŽE

při SOŠ A SOU TRUTNOV
Úpická 160 Trutnov, PSČ 541 01
tel.: 725 841 816, 724 896 170, 724 896 165
e-mail : internat@sou-trutnov.cz

PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
(VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM)
Příjmení a
jméno:

rodné
číslo

datum
narození

místo
narození
ulice nebo

Adresa obec, č.p.
trvalého
bydliště: PSČ

pošta

Název školy

délka vzděl.
programu

studijní
obor

adresa školy

Rodiče

státní
občanství
e-mail
žáka
mobilní
tel.č.žáka
třída
(ročník)

otec

matka

příjmení a jméno
adresa trvalého
bydliště /1
e-mailová adresa
telefon - bydliště
(i mobilní)
telefon - zaměstnání

Jiný zákonný zástupce nezletilého (nejsou-li jimi rodiče)
příjmení a jméno

telefon

adresa trvalého
bydliště /1

e-mailová
adresa

Adresa, na kterou chcete zasílat zprávy z DM - zaškrtněte a) nebo doplňte adresu u b):
a) adresa bydliště žáka b) jiná: ……………………………………………………………….
Informace pro vychovatele
Zdravotní stav žáka

Zájmová činnost

důležité údaje o zdravotním postižení nebo
znevýhodnění, omezení v činnostech, o
užívání léků, chronických onemocněních
apod.:
- skupinové a individuální zájmy žáka

Jiná důležitá sdělení
pro vychovatele

Vysvětlivky: /1 – vypište, je-li adresa odlišná od adresy žáka

Informace DM
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

DM je lokalizován na ulici Úpická 160 v Trutnově. O přijetí k ubytování a umístění žáka rozhoduje ředitel DM.
Přihláška do DM platí na jeden školní rok a ubytování není nárokové.
Uzávěrka přihlášek na školní rok 2017/18 je 15. 6. 2017 (případně dle dohody s vedením SOŠ A SOU
TRUTNOV JE MOŽNÉ NASTOUPIT NA UBYTOVÁNÍ I V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU).
Přihlášku nutno doručit na adresu SOŠ a SOU Volanovská 243, 541 01 Trutnov.
Měsíční úplata za ubytování činí 600,- Kč (může se změnit i v průběhu škol. roku) je splatná nejpozději do
25. dne předchozího měsíce. Výše úplaty se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci (§ 5
vyhlášky 108/2005 Sb. ve znění novely 436/2010 Sb.). Pokud však žák nebude z důvodů organizace vyučování
ve škole, jejímž je žákem, v domově mládeže opakovaně ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží. Úplata se
snižuje na polovinu žákům ubytovaným střídavě (pobývají v DM pouze 14 dnů z důvodu střídání teoretického a
praktického vyučování).
Stravování: ve školní jídelně na budově Volanovská 243, Trutnov poskytujeme obědy a večeře, snídaně se
vydávají přímo na domově mládeže. Orientační cena celodenní stravy na rok 2017/18 je 83,- Kč.
Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena Vnitřním řádem DM.. Platné znění
najdete na www.sou-trutnov.cz.
Škody na majetku DM, které způsobí ubytovaný úmyslně nebo z nedbalosti, odstraní a nahradí v souladu s §
27, odst.1) nařízení vlády ČR, č. 108/94 Sb. u nezletilých žáků zákonný zástupce, nad 18 let žák nebo student
sám.
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.) ve znění novely (vyhláška č. 436/2010 Sb.)
Údaje uvedené v přihlášce jsou zpracovávány a uchovávány podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
a vyhlášky MŠMT ČR č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a škol. zařízení a školní matriky, ve znění
pozdějších předpisů. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění.
Dodržování vnitřního řádu DM bude také rozhodujícím kritériem v přijímacím řízení pro ubytované
v následujícím školním roce.

Úhrada poplatků bezhotovostní:
ubytování na č. ú. 19 43 16 01 /0100, a to nejpozději do 25. dne předchozího měsíce, (správně zadat
přidělený variabilní symbol), jakékoli dotazy k platbě za ubytování vyřizuje p. R. Šťastná, tel.: 736 421 831;
stravování na č.ú. 78 89 43 75 02 17/ 0100. Nově nastupující žák na DM obdrží všechny náležitosti při
nástupu u vedoucí školní jídelny p. M. Šimek , tel.: 736 659 853 a první zálohu zaplatí hotově.

Žádám o přijetí do Domova mládeže v Trutnově, ul. Úpická 160 ke dni………………………
Prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/-a závažné skutečnosti.
V _________________________

Podpis uchazeče o ubytování: __________________________

Datum: _____________________ Podpis zákonného zástupce /2: __________________________
/2

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

Vychovatel DM může dát podnět k ukončení ubytování žáka, který opakovaně nehradí platby za ubytování
nebo soustavně či hrubě poruší Vnitřní řád DM.

