
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu školy do 5. 6. 2020 

Domov mládeže Jitřenka  

při Středním odborném učilišti společného stravování 

Dr. Beneše 413/II, Poděbrady 

PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Příjmení a jméno 
žáka: 

 
 

Rodné 
číslo: 

          

Datum narození:   Mobilní 

telefon žáka: 
 

Adresa trvalého 
bydliště: 

PSČ  Státní 
občanství: 

 

Ulice 
a č.p., 
obec: 

 

Název školy:  Třída:  
Adresa školy:  Obor:  

Rodiče: Otec: Matka: 

Příjmení a jméno:   
Adresa trvalého 

bydliště (vypište, jen pokud 

je jiná od adresy žáka) 

  

Mobilní telefon:   
E-mailová adresa:   

Jiný zákonný zástupce  
(jméno, adresa, vztah k žákovi)  
Adresa, na kterou chcete zasílat 

zprávy z DM (jiná než adresa 
trvalého bydliště) 

 

Informace pro vychovatele 

Zdravotní stav žáka: 
(nemoci, způsob 

léčby, užívání léků) 

 Jiná důležitá sdělení pro vychovatele:  

Zájmová činnost 

 

 

 

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM, OTOČTE STRÁNKU! 



Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu školy do 5. 6. 2020 

Informace domova mládeže 
 

• Domov mládeže se nachází v ulici U Struhy 978, 290 01 Poděbrady. 
• Přihláška do DM platí na jeden rok a ubytování není nárokové. 
• Uzávěrka přihlášek na školní rok 2020/2021 je 31. 5. 2020. Přihlášky lze podávat i 

v průběhu školního roku. 
• Přihlášku je nutné doručit na adresu školy. Sdělení o přijetí bude zasláno zákonným 

zástupcům žáků příp. zletilým žákům písemně do 30. 6. 2020. 
• Měsíční úplata za ubytování činí v rozmezí od 900,- Kč do 1 100,- Kč a je splatná na 

účet školy vždy do konce daného měsíce. Výše úplaty se nemění, i když není žák 
ubytován po všechny dny v měsíci. 

• V případě odstoupení od této přihlášky před nástupem nebo v průběhu ubytování je 
zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák povinen neprodleně a prokazatelně (písemně) 
oznámit do DM své rozhodnutí.  

• Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena Vnitřním 
řádem DM, který najdete na webových stránkách www.soupdy.cz. 

• Stravování ve školní jídelně Labenka je celodenní a povinné. Cena stravy: snídaně a 
svačina 29,- Kč, oběd 30,- Kč, večeře a druhá večeře 30,- Kč.  

• Vzhledem ke způsobům financování, si ředitelka domova mládeže vyhrazuje právo 
uvedené ceny za ubytování a stravování ve zdůvodněných případech upravit i 
v průběhu školního roku  

• Organizace v DM se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb.) a vyhláškou MŠMT o 
školských výchovných a ubytovacích zařízeních (č. 108/2005 Sb.) v platném znění. 

• Údaje uvedené v přihlášce jsou zpracovány a uchovávány podle školského zákona a 
vyhlášky o vedení dokumentace škol a školských zařízeních. S osobními údaji je 
nakládáno v souladu s obecným nařízením ochrany osobních údajů Evropského 
parlamentu a Rady.  
 

Mám zájem o ubytování na pokoji s žákem/žáky: 
 
 

Žádám o přijetí do Domova mládeže Jitřenka a prohlašuji, že všechny údaje uvedené 
v přihlášce jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/a žádné závažné skutečnosti.  
 
 

V …………………………………………   Podpis žáka/zletilého žáka: 
 
 
 
Datum: …………………………………  Podpis zákonného zástupce: 
 
 
 

 


