
                               Domov mládeže                                                          Prezentační razítko domova mládeže: 
                              Hotelové školy, Vyšší odborné školy                           
                              hotelnictví a turismu a Jazykové školy 
                              s právem státní zkoušky 
                              Poděbrady, Komenského 156/III                                   
                              PSČ  290 60, tel.322 312 637 www.hsvos.cz 
 
                                                                                                                                             

Přihláška na školní rok :__________________ do domova mládeže 
 

( VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM ) 
Příjmení:  Rodné číslo:  

Jméno:  Státní občanství:  

Datum 
narození: 

 místo narození:  E-mail adresa:  

ulice nebo 
obec,č.p. 

 Mobilní telefon 
č. 

 Adresa 
trvalého 
bydliště: PSČ  pošta  Číslo 

občanského 
průkazu: 

 

Název školy  

adresa školy  

třída (ročník)  

Rodiče                 otec              matka 
příjmení a jméno   
adresa trvalého bydliště   

e-mailová adresa   

telefon – bydliště  
(i mobilní) 

  

telefon - zaměstnání   
Jiný zákonný zástupce nezletilého (nejsou-li jimi rodiče) 
příjmení a jméno  telefon  

Adresa trvalého 
bydliště 

 e-mailová 
adresa 

 

Adresa, na kterou chcete zasílat zprávy z DM – zaškrtněte a) nebo doplňte adresu u b): 
a) adresa bydliště žáka  b) jiná: 

Informace pro vychovatele 

Zdravotní stav studenta Důležité údaje o 
zdravotním postižení 
nebo znevýhodnění, o 
užívání léků, chronických 
onemocněních apod.: 

 

Jiná důležitá sdělení pro 
vychovatele 

 

Zájmová činnost skupinové a individuální 
zájmy studenta 

 

 



 
Informace DM HŠ Pod ěbrady :  
  
• Přihláška do DM platí na jeden školní rok a ubytování není nárokové. 
 
• Uzávěrka přihlášek  je 31.5. 
 
• Měsíční úplata za ubytování činí 1 500,- Kč na DM Junior a 900,-Kč na DM Škola  
   (může se změnit i v průběhu škol. roku) a hradí se do 15. měsíce.  
 
• Dle směrnice DM k umísťování žáků mají v případě, že je poptávka po ubytování vyšší než 
ubytovací kapacita, přednost žadatelé, kteří doložili složitou sociální situaci nebo změněný zdravotní 
stav žáka, žadatelé ze vzdálenějších míst (nad 1 hodinu dojezdové doby), žáci nižších ročníků a žáci 
již ubytovaní, kteří se nedopouštěli  přestupků proti Vnitřnímu řádu DM. 
 
 
• 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. Žadatel o ubytování souhlasí se zpracováním 
rodného čísla za účelem vedení matriky a k identifikaci plateb za ubytování v DM. S osobními údaji 
je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
 
• Organizace v DM HŠ se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb.) a vyhláškou MŠMT o školských 
výchovných a ubytovacích zařízeních… (č. 108/2005 Sb.) ve znění později vydaných novel. 
 
• Přihlášku nutno doručit na adresu: Domov mládeže HŠ  Komenského 156/III Poděbrady 290 60 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Vyplní zájemci o ubytování, kte ří žádají o p řijetí v pr ůběhu školního roku nebo žáci 2. a vyšších ro čníků, 
kte ří v p ředchozím školním roce nebyli ubytováni v tomto za řízení (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 dopln ění informací a jiná sd ělení: 
Mám zájem o ubytování na pokoji s žákem/ žáky:  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vyplňují pouze dívky,chlapci jsou všichni ubytovaní na DM škola. 
 Preferuji ubytování na  (zatrhněte co platí )  
  
     a)  DM Škola 
 
     b)  DM Junior 
 
Vaše požadavky nemusí být uspokojeny z důvodů organizačních, výchovných nebo materiálně technických. 
Budeme s nimi ale pracovat a pokud to bude možné, tak vyhovíme. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Žádám o p řijetí do Domova mládeže HŠ Pod ěbrady a prohlašuji, že údaje 
uvedené v p řihlášce jsou pravdivé a že jsem nezaml čel/-a závažné skute čnosti. 
 
 
V _________________________ Podpis uchazeče o ubytování: __________________________ 
 
 
Datum: _____________________ Podpis zákonného zástupce: ________________________ 
 
 
 


