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PŘIHLÁŠKA NA UBYTOVÁNÍ -  ŠKOLNÍ ROK  2018/2019 

Příjmení  
a jméno  

 rodné 
číslo 

          

datum 
narození 

 místo 
narození 

 

občanský průkaz: 
evidenční číslo /1 

 státní  
občanství /2 

 

Adresa 
trvalého 
bydliště: 

ulice nebo 
obec, č.p. 

 e-mailová 
adresa: 

 

PSČ  pošta  mobilní 
telefon č.: 

 

Název školy  obor 
vzděl. 

 

adresa školy  třída 
(ročník) 

 délka vzděl.  
programu 

 

Rodiče otec matka 

příjmení a jméno   

adresa trvalého 
bydliště  /3 

  

státní občanství /2   

e-mailová adresa   

telefon - bydliště 
(i mobilní) 

  

datová schránka   

Jiný zákonný zástupce nezletilého, je-li ustanoven   

příjmení a jméno  státní 
občanství /2 

 

adresa trvalého 
bydliště /3 

 telefon byt a 
zaměstnání 

 

Adresa, na kterou chcete zasílat zprávy z DMVM (zaškrtněte a) nebo doplňte b)): 

a)   adresa bydliště žáka      b)   jiná: 

Informace pro vychovatele 
Zdravotní stav 
žáka/2 

důležité údaje o 
zdravotním postižení 
nebo omezení v 
činnostech, o užívání 
léků, chronických 
onemocněních apod.: 

 

Jiná důležitá 
sdělení pro 
vychovatele 

 

 

Název zdravotní pojišťovny  kód ZP  
Zájmová činnost - skupinové a indivi-

duální zájmy žáka 
 

 

 

Vysvětlivky: /1 –  u cizinců číslo pasu,    /2 – údaje o státním občanství a údaje o zdravotním postižení nejste povinni uvádět, 

pro nás jsou tyto informace důležité z výchovných důvodů,  /3  - vypište je-li adresa odlišná od adresy žáka    

DMVM Vysoké Mýto, Gen. Závady 118 

Datum doručení: …………………….. 

Č.j.  ……………………….….............. 



VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM 

Informace zařízení 

Souhlasím s tím, aby rozsah poskytované stravy byl zúžen na 2 hlavní jídla /oběd, večeře/ a 1 doplňkové jídlo 
/snídaně/ podle vyhlášky 107/2005 §4, odst.8. 

Vnitřní řád domova nařizuje pro žáky k odebrání alespoň 2 jídla. 

 
 O umístění žáka rozhoduje ředitel zařízení.  
 Přihláška do domova platí na jeden školní rok a ubytování není nárokové. 
 Uzávěrka přihlášek na tento školní rok je 29.6.2018 
 Přihlášku nutno doručit na adresu zařízení. Rozhodnutí o umístění oznámí ředitel rodičům nebo zletilým 
       žákům písemně nejpozději do 14 dnů od doručení, při podání žádosti v průběhu školního roku do 14 dnů. 
 Poplatek za ubytování a stravné se platí bezhotovostně na účet zařízení č. 19-1326472379/0800, variabilní 

symbol je rodné číslo strávníka (desetimístné bez lomítka). Protože se jedná o kreditní systém plateb za 
poskytované služby, je nutné si na účtu udržovat potřebný zůstatek. Podmínkou umístění v domově je 
uhrazení měsíční zúčtovatelné zálohy před nástupem žáka k ubytování. Při nástupu od počátku školního 
roku je záloha splatná ke dni 31.8.2018.  

 Měsíční úplata za ubytování činí 1 200,- Kč a hradí se do 10. dne aktuálního měsíce.  
 Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena Vnitřním řádem domova, který 
       obdržíte poštou s vyrozuměním o přijetí žáka.  
 Cena za celodenní stravování ve školní jídelně je stanovena vnitřním předpisem. Ten je zveřejněn na 

webových stránkách. 
 Organizace v domově se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.) a vyhláškou MŠMT o školských 
       výchovných a ubytovacích zařízeních… (108/2005 Sb.), ve znění později vydaných předpisů. 
 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, ve znění později 
vydaných předpisů. 

 

Místo pro doplnění informací a jiná sdělení: 

Mám zájem o ubytování na pokoji s žákem / žáky, aj.: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žádám o přijetí do domova mládeže a prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a 
že jsem nezamlčel/a závažné skutečnosti. Byl/a jsem seznámen/a s VŘ domova. 
 
V  _________________________    Podpis uchazeče o ubytování:   __________________________ 
 
Datum:  _____________________   Podpis zákonného zástupce /2:  __________________________ 

 
/2  Žádáme podpis zákonného zástupce (plátce náhrad za ubytování, příp. stravování) i u zletilých. Ve výji-     
mečných případech může být od tohoto požadavku upuštěno. 



INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Správě školských zařízení – domov mládeže a školní 

jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace (dále jen "organizaci") ke shromažďování, 

zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o 

dítěti _______________________________________________, nar. _______________________, 

ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice organizace ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pouze 

pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci organizace a v rozsahu nezbytném 

pro naplnění stanoveného účelu, 

- pořizování a zveřejňování údajů a fotografií v propagačních materiálech, včetně webu organizace, 

- pořádání akcí organizace (výlety, exkurze, zájmová činnost). 

Souhlas poskytuji na celé období ubytování mého dítěte v domově mládeže organizace a na zákonem 

stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji 

pouze organizaci, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje 

poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo 

nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. 

Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez 

udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí 

osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a 

k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, 

že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 

soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 

údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, 

požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o 

blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

 

 

 

V _______________________________ dne ___________________. 

 

 

Jméno zákonného zástupce _________________________________ a podpis __________________. 

 

Jméno zákonného zástupce _________________________________ a podpis __________________. 

 




