Domov mládeže Střední školy a základní školy Žamberk
Tyršova 214, 564 01 Žamberk

PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK ……….. / ………….

ŽÁK

Jméno
Datum
narození

Příjmení
Obor

Ročník

Adresa
trvalého
bydliště:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

Zákonní zástupci

Telefon
žáka
Otec

Jméno a příjmení
Adresa trvalého
bydliště
Kontaktní
adresa / telefon
Jiný zákonný zástupce (jméno a příjmení):
Bydliště
Kontakty, na které chcete zasílat zprávy z domova mládeže (adresa, telefon):

Odjezdy pouze s doprovodem zákonného zástupce:

PRO VYCHOVATELE

Matka

ANO - NE

Zdravotní stav žáka (nemoci, způsob léčby, pravidelné užívání léků, alergie, jiná závažná sdělení, omezení
v činnostech)

Zájmová činnost (zájmy, koníčky)

Jiné důležité informace pro domov mládeže

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/a závažné skutečnosti.
V …………………………. Dne:………………

Podpis žáka ………………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce ………………………………………

Nejprve prostudujte, pak pečlivě vyplňte (nehodící se škrtněte):
Žák/ žákyně bude dojíždět do domova mládeže: v neděli v .................... hod. / v pondělí v .................... hod.
(v neděli je příjezd do domova mládeže možný od 18 do 21 hod., v pondělí do 7,45 hod.)
Ubytovaní jsou povinní předkládat vycházkovou knížku. Počet a délku vycházek mohou omezit jeho
zákonní zástupci po dohodě s vychovatelem.
Vycházka podepsaná Vámi jako zákonným zástupcem bude žáku povolena. Nehodící se proškrtněte.

Osobní volno 6:45 – 7:15…………………..
Osobní volno po příchodu z vyučování do 15:00 …………………..
Samostatná vycházka (St - Čt) 15:00 – 17:30…………………..
Večerní vycházka 19:30 – 20:00…………………..
Souhlasím, že vycházky během týdne povoluje žákům zásadně vychovatel s přihlédnutím na
chování, úklid a studijní výsledky.
Podpis zák. zástupce…………………………………
OPUSTÍ - LI ŽÁK AREÁL ŠKOLY V UVEDENÉM ČASE, ŠKOLA NEODPOVÍDÁ ZA JEHO CHOVÁNÍ A BEZPEČNOST!

SOUHLASÍM s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu žáka/žákyně, existujeli důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví v průběhu pobytu v domově
mládeže. Způsob testování: Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti
omamných a psychotropních látek pomocí zkoušky ze slin.
SOUHLASÍM s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů z akcí konaných domovem mládeže, souhlasím se
zveřejněním prací, s uveřejněním fotografií žáka/žákyně na nástěnkách a webových stránkách školy. Rovněž
souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, audio, video) v rámci propagace školy v
tisku nebo školním časopise. Mé souhlasné vyjádření platí po celou dobu školní docházky, případně do doby, než
požádám o změnu, nejdéle 5 let po ukončení ubytování.
SOUHLASÍM s tím, že v případě potřeby (dle závažnosti zdravotního stavu) bude zajištěno ošetření v nejbližším
zdravotnickém zařízení.
Jsem si vědom/a, že odpovídám za škodu, kterou způsobí/m při pobytu a činnostech spojených s ubytováním
v domově mládeže, a to v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s Vnitřním řádem Domova mládeže Střední školy a základní školy v Žamberku,
rozumím mu a souhlasím s ním.
Výše uvedené platí po celou dobu docházky do školy. O případnou změnu je nutné žádat písemně.
Dne: ............................
Podpis zák. zástupce ...........................................

Podpis žáka ...................................................

Úplata za školské služby v domově mládeže:
 Úplata za ubytování: 800,- Kč/měsíc, 400,- Kč/14 dní. Splatnost do 20. dne předchozího měsíce. Výše úplaty
za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v měsíci.
 Úplata za stravné: celodenní strava celkem 88,- Kč.
 Jednorázová vratná záloha na čip k odebírání stravy je 150,- Kč.
Celková částka za ubytování a stravu: 2 600,- Kč/měsíc, 1 300,- Kč/14 dní.
Ředitelství školy si vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit i v průběhu školního
roku (Vyhl.č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových
zařízeních, Vyhl.č.107/2005 Sb., o školním stravování).
Telefonní kontakt:
- domov mládeže (13,00-22,00 hod.) 720 945 017,
- škola (8,00-13,00hod.) 465 614 472, 465 614 550

