
DOMOV MLÁDEŽE 

datum 

narození

místo 

narození

státní 

příslušnost

rodné 

číslo

ulice číslo 

popisné

obec PSČ

Název 

školy

obor 

vzdělávání

adresa 

školy

ročník a 

kontakt

kód banky

telefon

telefon:

příjmení a jméno:

státní příslušnost

e-mailová adresa

telefon

Jiný zákonný zástupce nezletilého

trvalé bydliště 
1)

Adresa 

trvalého 

bydliště

mobilní telefon žáka

matka otecRodiče

Informace pro vychovatele

Adresa, na kterou chcete zasílat zprávy:

1) 
Vypište, je-li adresa odlišná od adresy žáka

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

Zájmová činnost

jiné důležité 

informace pro DM

došlo dne……………………………                       

………………………………         ………………       

č. j. ..…………..……………………..

Příjmení a jméno:

email: josef.malek@skolahostivar.cz; omluvenky-dm@skolahostivar.cz, https://skolahostivar.cz/

PŘIHLÁŠKA DO DOMOVA MLÁDEŽE NA ŠKOLNÍ ROK                 20     / 20        

STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ A INFORMATIKY

Dobronická 1216/28, Praha 4 - Kunratice, 148 00, tel: 242 456 191, 737 922 386

Zdravotní stav žáka Zde upřesněte údaje ke zdravotnímu stavu a dále užívání léků.

Název zdravotní 

pojišťovny
kód ZP

e-mail:

Údaje pro případné 

zaslání přeplatku za 

ubytování

majitel účtu číslo účtu

příjmení a jméno:

trvalé bydliště 
1)

státní příslušnost



DOMOV MLÁDEŽE 

Dobronická 1216/28, Praha 4 - Kunratice, 148 00, tel: 242 456 191, 737 922 386

Žádám o přijetí do domova mládeže a prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a že jsem 

nezamlčel/-a závažné skutečnosti

STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ A INFORMATIKY

email: josef.malek@skolahostivar.cz; omluvenky-dm@skolahostivar.cz, https://skolahostivar.cz/

Informace DM

            Popis zákonného zástupce:  ……………………………………………………Datum …………………………………

V ………………………………………… Podpis žáka: ……………………………………………………

• Přihlášku do DM podávají rodiče (zákonný zástupce), nad 18 let sami žáci, do 31. května. Žadatel 

je vyrozuměn písemně nejpozději do 30. 6. Již ubytovaní žáci odevzdají přihlášku nejpozději do 30. 

dubna. Přihlášky během školního roku se odevzdávají před nástupem na ubytování. 

• Ubytování v DM se poskytuje na dobu jednoho roku s vyjímkou hlavních prázdnin. Na ubytování 

nemá žák a student právní nárok. V případě výraznější poptávky po ubytování bude omezeno 

příjímaní žáků starších 18 - ti let a žáků VOŠ

• Ceny poskytovaných služeb:

měsíční poplatek za ubytování je 1500, - Kč (2 lůžkový pokoj). Měsíční platba za ubytování je 

splatná do 15. dne předchozího měsíce. Platba za ubytování se hradí přes účet, případně v 

hotovosti u vedoucího DM. Bankovní spojení, č. účtu: 43 - 7229950217 / 0100 pod VS: rodné 

číslo studenta

• Roční poplatek za opotřebení inventáře se hradí v hotovosti v den nástupu ve výši 500, - Kč

• Příjezd do DM v neděli od 18:00 hod do 21:00. Odjezdy domů obvykle v pátek do 12:00. 

Mimořádný odjezd z DM v týdnu (kromě důvodu akutního onemocnění, zkrácení týdenní výuky 

apod.) musí rodiče nezletilých žáků sdělit písemně mailem nebo potvrdit telefonicky vychovateli 

DM.

• Vycházky během týdne povoluje žákům zásadně skupinový vychovatel nebo vedoucí DM s 

přihlednutím na chování, úklid a studijní výsledky.

• Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných jsou stanovena vnitřním řádem DM. Plné jeho 

znění je na https://skolahostivar.cz/skola/odloucena-pracoviste/domov-mladeze-libus/

• Škody na majetku DM, které způsobí ubytovaný úmyslně nebo z nedbalosti, odstraní a nahradí v 

souladu s § 27, odst. 1) nařízení vlády ČR, č. 108/94 Sb. u nezletilých žáků zákonný zástupce, nad 

18 let žák nebo student sám. 

• Úhradu měsíčních záloh ubytování budeme pravidelně hradit

• Podáním příhlášky a přijetím k ubytování v domově mládeže souhlasíme s jeho vnitřním řádem a 

denním režimem https://skolahostivar.cz/skola/odloucena-pracoviste/domov-mladeze-libus/, 

který bude mé dítě respektovat a dodržovat (platí i pro zletilé žáky).

• Nabytím plnoletosti žáka není dotčeno právo podávat informace zákonným zástupcům.

Škola je oprávněna požadovat a shromažďovat uvedené informace dle § 28 odst. 2 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), v platném znění. S veškerými poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu s 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění a související 

národní legislativou (GDPR)

Dodržování vnitřního řádu DM bude také rozhodujícím kritériem v příjímacím řízení pro ubytování

v následujícím školním roce.


