Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, p. o., Krnov
Revoluční 92
794 01 Krnov

Přihláška k ubytování
ÚDAJE O UBYTOVANÉM
Jméno a příjmení
Datum narození
Místo narození
Bydliště, ulice
Město a PSČ
Úložna pošty
Název školy

RČ
Občanství
E-mail:
Telefon
Třída (ročník)
Studijní obor
ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI UBYTOVANÉHO

Adresu vyplňte v případě, je-li adresa rodiče odlišná od adresy žáka. Kontakt na nejméně jednoho z rodičů musí
uvést i žadatelé zletilí, protože i jejich rodiče mají právo na informace, plní-li vůči svému dítěti vyživovací povinnost.

Rodiče
Jméno a příjmení
Trvalé bydliště
E-mail
Telefon - osobní
Telefon - zaměstnání

Matka

Otec

Jiný zákonný zástupce nezletilého (nejsou-li jimi rodiče)
Jméno a příjmení
Trvalé bydliště /1
E-mail
Telefon - osobní
Telefon - zaměstnání
Vztah k žákovi
Jméno a příjmení
Ulice, Město, PSČ

Doručovací adresa, pokud je jiná, než trvalé bydliště

INFORMACE PRO VYCHOVATELE
Zdravotní stav žáka

Upozorňujeme, že jste povinni podle z. č. 561/2001 Sb. podat úplnou informaci, tj. nic nezatajit.

Zdravotní znevýhodnění
Omezení v činnostech
Chronické onemocnění
Užívání léků
Zájmová činnost
Skupinové zájmy
Individuální zájmy
Jiná důležitá sdělení pro vychovatele

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, p. o., Krnov
Revoluční 92
794 01 Krnov

Informace k ubytování na Domově mládeže
Přihláška do DM SOŚ DCR Krnov platí na jeden školní rok a ubytování není nárokové.
Uzávěrka přihlášek je 31. 5. t. r. Přihlášky lze podávat i v průběhu školního roku.
Přihlášku je nutné doručit na adresu SOŠ DCR Krnov. Sdělení o umístění prvních ročníků bude zasláno rodičům
písemně do 30. června t. r.
Podmínkou umístění v DM SOŠ DCR Krnov je uhrazení povinné zúčtovatelné zálohy (jistiny) před nástupem žáka
k ubytování.
Měsíční úplata za ubytování činí 900 Kč a 1 000 Kč, podle počtu lůžek na pokoji (může se změnit i v průběhu školního
roku) a je splatná do 15. 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 v průběhu školního roku žák nebo
student z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v DM SOŠ DCR
Krnov ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží (např. při střídání teoretického a praktického vyučování). Podrobnější
informace jsou ve směrnici ředitele ke stanovení úplaty – k nahlédnutí na webových stránkách SOŠ DCR Krnov nebo
v listinné podobě v DM SOŠ DCR Krnov.
Stravování je poskytováno ve školní jídelně SOŠ DCR Krnov. Orientační ceny jsou za snídaně 14 Kč, za svačinu 9 Kč,
za oběd 30 Kč, za svačinu 9 Kč, za večeři 19 Kč a za druhou večeři 9 Kč.
Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena Vnitřním řádem DM SOŠ DCR Krnov, který je
dostupný na webových stránkách SOŠ DCR Krnov.
Organizace v DM SOŠ DCR Krnov se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb.) a vyhláškou MŠMT o školských
výchovných a ubytovacích zařízeních (vyhláška č. 108/2005 Sb.) ve znění později vydané novely (vyhl. 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 později
vydaných předpisů. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
V případě odstoupení od této přihlášky je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák povinen neprodleně oznámit DM při
SOŠ DCR Krnov své rozhodnutí.
Tuto část vyplní zájemci o ubytování, kteří žádají o přijetí v průběhu školního roku nebo žáci 2. a vyšších
ročníků, kteří v předchozím školním roce nebyli ubytováni v našem zařízení (zatrhněte, co platí). Přihlášený žák
dosud:
☐ dojížděl do školy z místa bydliště nebo jiného místa
☐ bydlel v místě školy v podnájmu
☐ přestoupil na jinou školu
☐ bydlel v místě školy v jiném domově mládeže (ve kterém) ……………………………………………………………
☐ jiný důvod žádosti ……………………………………………………………………………………………………….....
Vaše požadavky nemusí být uspokojeny z organizačních nebo výchovných důvodů. Vezmeme je ale v úvahu,
a pokud to bude možné, vašim požadavkům vyhovíme.
Mám zájem o ubytování na pokoji s žákem/ žáky: ………………………………………….…………………………….........
Jiné požadavky: ……..………………………………………………………………………………………………………………
Žádám o přijetí do Domova mládeže při SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov, p. o., a prohlašuji, že údaje
uvedené v přihlášce jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/-a žádné závažné skutečnosti.
V ………………………… dne ……………………… Podpis uchazeče o ubytování ………………………….………….
V ………………………… dne ………………………

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

Žádáme podpis zákonného zástupce (plátce náhrad za ubytování, příp. stravování) i u zletilých. Ve výjimečných případech může být od tohoto
požadavku upuštěno (např. neplní-li zákonný zástupce vůči žadateli vyživovací povinnost).

