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Rajhrad 664 61, Masarykova 198 

tel. 547426322 
e-mail:domovmladeze@skolarajhrad, http://www.skolarajhrad.cz 

PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021-2022 

(VYPLŇTE  ČITELNĚ  HŮLKOVÝM  PÍSMEM) 

Příjmení a 
jméno žáka:  

 

datum 
narození 

 místo 
narození 

 státní 
občanství 

 

Adresa 
trvalého 
bydliště: 

ulice nebo 
obec a č.p. 

 e-mail 
adresa: 

 

PSČ  pošta  mobilní 
telefon č. 

 

Název školy  třída 
(ročník) 

 délka vzdělávacího  
programu 

 

adresa školy  studijní 
obor 

 

Rodiče otec matka 

příjmení a jméno   

adresa trvalého 

bydliště  /1 
  

e-mailová adresa   

telefon - bydliště 
(i mobilní) 

  

telefon - zaměstnání    

Jiný zákonný zástupce nezletilého (nejsou-li jimi rodiče) 

příjmení a jméno  telefon   

adresa trvalého 

bydliště /1 
 e-mailová 

adresa 
 

vztah k vychovávanému  

Adresa, na kterou chcete zasílat zprávy z DM  (doručovací adresa):  

jméno adresáta/ů  ……………………………………………………………………………………………………. 

adresa /1  …………………………………………………………………………………….…. PSČ ………..……. 

Informace pro vychovatele 

Zdravotní stav žáka 

(Upozorňujeme, že jste 
povinni podle zákona 
561/2004 Sb. podat 
úplnou informaci, nic 
nezatajit.) 

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

 

Zájmová činnost skupinové a individuální zájmy 
žáka 

 

Jiná důležitá sdělení 
pro vychovatele 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: /1 – vypište, je-li adresa 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.   

 

 



Informace Domova mládeže 

 DM Masarykova 198, Rajhrad 664 61. O přijetí k ubytování a umístění žáka a jeho zařazení na budovu rozhoduje ředitel 
školy. 

 Přihláška do DM platí na jeden školní rok a ubytování není nárokové. 

 Uzávěrka přihlášek na školní rok 21/22 je 31. 5. 2021. Přihlášky lze podávat i v průběhu školního roku. 

 Přihlášku je nutné doručit na adresu DM. Sdělení o umístění bude zasláno rodičům nebo zletilým žákům písemně do 30. 

června 2021 a při podání přihlášky k ubytování v průběhu školního roku do 15ti dnů          od jejího doručení (též osobně 
nebo elektronicky - po dohodě). 

 Podmínkou umístění v DM je uhrazení tzv. povinné zúčtovatelné zálohy ve výši 900,-Kč před nástupem žáka k ubytování. 
Podrobné informace o cenách poskytovaných služeb obdržíte ve sdělení o umístění.  

 Měsíční úplata za ubytování činí 900,- Kč (může se změnit i v průběhu školního roku) a je splatná do 15. dne předchozího 
měsíce. Výše úplaty se nemění, i když žák není v DM ubytován po všechny dny v měsíci (§ 5 vyhlášky 108/2005 Sb. 
v platném znění). 

 Rozhodnutím ředitele a na základě písemné žádosti zákonných zástupců nebo zletilého žáka může být sní-žena úplata 
plátci, který pobírá dávku v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci hmotné nouzi, v platném znění. 

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

 Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena Vnitřním řádem DM, který obdrží žadatel o ubytování 
poštou se sdělením o umístění. 

 Stravování ve školní jídelně poskytuje DM  v budově školy Masarykova 198, Rajhrad. Organizace v DM a ŠJ se řídí 
školským zákonem (č. 561/2004 Sb.) a vyhláškou MŠMT o školských výchovných a ubytovacích zařízeních… (vyhláška č. 
108/2005 Sb.) v platném znění. 

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 školských zařízení a školní matriky …, ve znění později vydaných předpisů. 
S osobními údaji je nakládáno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů. 

  

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:   a)  dojížděl do školy z místa bydliště nebo jiného místa 

b)  bydlel v místě školy v podnájmu  

c)  přestoupil na jinou školu 

d)  bydlel v místě školy v jiném domově mládeže (ve kterém) ………………………………..... 

e)  jiný důvod žádosti (vypište): 

Místo pro doplnění informací a jiná sdělení: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Jiné požadavky: ……..………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vaše požadavky nemusí být uspokojeny z důvodů organizačních nebo výchovných. Budeme s nimi ale pracovat a bude-li to možné, tak Vám 
vyhovíme. 

 

Vycházky mimo obec Rajhrad v den vycházek – středa (například návštěva Brna).   ANO - NE 

Pokud ANO, přebírám během vycházek za dítě plnou odpovědnost 
 

Příjezdový den na Domov mládeže                         NEDĚLE – PONDĚLÍ 
Zaškrtnutím dne pondělí znamená, že může žák přijet jak v neděli tak i v pondělí a nemusí se omluvenka psát. 

V případě změny příjezdu je povinnost zákonného zástupce napsat omluvenku na e-mail domovmlade@skolarajhrad.cz 

 

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

V  _________________________    Podpis uchazeče o ubytování:   __________________________ 
 
Datum:  _____________________   Podpis zákonného zástupce /2:  __________________________ 
 

Vysvětlivky: /2 - 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). 


