DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Klíčová 167/4, 353 01 Mariánské Lázně
tel. 354 623 924, ředitel - 354 622 379
e-mail: dmml@centrum.cz, http://www.dmasjml.cz

Kód přihlášky

Č.j. …………………
……..…

Zaevidováno dne

PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ DO DOMOVA MLÁDEŽE NA ŠKOLNÍ ROK
Žák/student

příl. .…….

2021/2022

Příjmení
a jméno

datum narození

Adresa
trvalého
bydliště:

ulice nebo
obec, č.p.
PSČ

e-mailová adresa
mobilní telefon č.

pošta

Název školy

obor vzděl.

adresa školy

třída (ročník)

Zákonný zástupce

otec

délka vzděl.
programu

matka

příjmení a jméno, titul
adresa trvalého bydliště

/1

e-mailová adresa
telefon - bydliště
(i mobilní)
telefon - zaměstnání
Jiný zástupce nezletilého (doložit rozhodnutím soudu, ověřenou plnou mocí, písemným souhlasem apod.)
příjmení a jméno
adresa trvalého bydliště /1

telefon byt a
zaměstnání

Adresa, na kterou chcete zasílat zprávy z DM (zaškrtněte a/ nebo doplňte b/)
a) adresa bydliště žáka b) jiná (uveďte jméno, příjmení, adresa):

Jiná důležitá sdělení
Zájmová činnost

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

Informace DM a ŠJ Mariánské Lázně, příspěvková organizace
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

DM a ŠJ Mariánské Lázně je lokalizován v několika budovách na ulicích: Klíčová 167/4, Klíčová 423/6, Poštovní 55/1
O umístění žáka a jeho zařazení na příslušnou budovu rozhoduje ředitel domova mládeže.
Přihláška do DM a ŠJ platí na jeden školní rok a ubytování není nárokové.
Uzávěrka přihlášek na šk. rok 2021/22 je do 30. 6. 2021. Přihlášky lze podávat i v průběhu školního roku.
Přihlášku je nutné doručit na adresu DM a ŠJ. Rozhodnutí o umístění oznámí ředitel zákonným zástupcům nebo zletilým
žákům před zahájením školního roku a při žádosti v průběhu školního roku do 15-ti dnů od přijetí přihlášky.
U nově ubytovaných žáků (1. ročník) je při prvním nástupu nutný doprovod zákonných zástupců (v případě příznivé
epidemiologické situace).
Dle vnitřní směrnice ředitele DM a ŠJ k umísťování žáků (kritéria pro přijetí) mají v případě, že je poptávka po ubytování vyšší
než ubytovací kapacita, přednost žadatelé, kteří doložili složitou sociální situaci nebo změněný zdravotní stav žáka, dále žáci
nižších ročníků, žadatelé ze vzdálenějších míst (příp. z míst s komplikovaným spojením) a žáci již ubytovaní, kteří se
nedopouštěli závažných přestupků proti Vnitřnímu řádu DM.
Podmínkou pro zařazení žáka do přijímacího řízení a umístění v domově mládeže žáků DM a ŠJ ML je podání přihlášky
pro školní rok 2021-2022. Platba na kalendářní měsíc září 2021 bude probíhat v hotovosti při nástupu do domova
mládeže dne 31. srpna 2021.
Měsíční úplata za ubytování v DM a ŠJ činí 1.300,- Kč až 1.600,- Kč (může se změnit dle cenového vývoje a být upravena
i v průběhu škol. roku) a hradí se na účet organizace nejpozději do 15. dne předchozího měsíce na měsíc následující
inkasem. Měsíční platba se řídí dle platného znění vyhlášky č. 108/2005 Sb., § 5 odstavec 4, dále změnami, obsaženými ve
vyhlášce č. 436/2010 Sb. Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny
v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák z důvodů organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem,
opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.
Stravování ve školní jídelně je poskytováno pouze na pracovišti Klíčová - Poštovní. Ceny na měsíc září 2021: snídaně 21,- Kč,
obědy 29,- Kč a večeře 30,- Kč. (celodenní stravování je vázáno na ubytování v DM a ŠJ).
V případě odstoupení od této přihlášky je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák povinen neprodleně oznámit do DM a
ŠJ své rozhodnutí. Učiní-li tak s prodlením mohou mu být účtovány stornovací poplatky (náhrada ušlého zisku za dobu
do obsazení místa jiným žákem).
V den ukončení ubytování je zákonný zástupce/zletilý žák povinen uhradit veškeré pohledávky k DM za ubytování a stravné,
a předat všechny prostředky jemu svěřené.
Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena Vnitřním řádem DM a ŠJ, který je vyvěšen na webových
stránkách domova mládeže - www.dmasjml.cz
Organizace v domově mládeže se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.) a vyhláškou MŠMT o školských výchovných
a ubytovacích zařízeních…(č.108/2005 Sb.) ve znění vyhlášky č. 436/2010 Sb.

Údaje uvedené v přihlášce jsou důvěrné podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zpracovány
a uchovávány dle vyhlášky MŠMT ČR č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol, školských zařízení a školní matriky..., ve znění
později vydaných předpisů. S osobními údaji je nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ve znění pozdějších předpisů.
Vyplní závazně všichni zájemci s požadavkem na ubytování.
Žádám o ubytování na: a) celý měsíc

b) 2 týdny v měsíci

Mám zájem o ubytování na pokoji s žákem/žáky: ………………………………………….……..(lze vyhovět dle možností DM)
Mám zájem o používání vlastního elektrospotřebiče na přiděleném pokoji (povolený radiopřijímač, hudební přehrávač, notebook,
budík, apod.):
ANO - NE (podtrhněte vybranou možnost)

Místo pro doplnění informací a jiná sdělení žadatele:
Žádám o přijetí do Domova mládeže a prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/-a závažné
skutečnosti včetně aktuálního zdravotního stavu a zavazuji se k uhrazení případné škody, kterou způsobí osoba uvedená v
této přihlášce. Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ve znění
pozdějších předpisů v rámci přijímacího řízení a pobytu v DM a ŠJ Mariánské Lázně po celou dobu ubytování a stravování
ve školním roce 2021/2022.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem všemu porozuměl(a) a souhlasím s výše uvedenými body.
V _________________________

Podpis uchazeče (žáka, studenta) o ubytování: __________________________

Datum: _____________________ Podpis zákonného zástupce
/2

/2

__________________________

Žádáme podpis zákonného zástupce (plátce náhrad za ubytování, příp. stravování) i u zletilých žáků. Ve výjimečných
případech může být od tohoto požadavku upuštěno.

