Razítko školy

Domov mládeže
Čelakovského 789/1, 301 32 Plzeň
Tel.: + 420 777 364 092, 377 477 502
E-mail: holubova@infis.cz, cejkova@infis.cz, www.infis.cz

Přihláška do domova mládeže na školní rok
(Vyplňte čitelně hůlkovým písmem obě strany)

Příjmení a
jméno žáka

Rodné číslo
Ulice nebo
obec a č. p.

Adresa
trvalého
bydliště

PSČ

Pošta

Mobilní telefon
žáka

Název školy

Třída
(ročník)

Adresa školy

Studijní obor

Délka vzdělávacího programu

Matka

Otec

Rodiče/1

/

Státní
občanství/pohlaví
u cizinců

Příjmení
a jméno
Adresa
bydliště/2

trvalého

E-mailová adresa
Mobilní telefon
Jiný tel. kontakt
Datová schránka
Jiný zákonný zástupce nezletilého (nejsou-li jimi rodiče):
Telefon

Příjmení a jméno
Adresa trvalého bydliště
/3

E-mailová adresa
/1

Vztah k vychovávanému
Adresa, na kterou chcete zasílat zprávy z DM (doručovací adresa):
Jméno/a adresáta/ů
Adresa/3

PSČ

Informace pro vychovatelky
Zdravotní stav žáka
(Jste povinni podle
školského zákona nic
nezatajit.)

Uveďte důležité údaje o zdravotní způsobilosti a
obtížích nebo o zdravotním znevýhodnění, které
jej mohou omezovat ve vzdělávání (chronické
onemocnění, užívání léků aj.) a o udělených
podpůrných opatřeních.
Uveďte skupinové nebo individuální zájmy žáka

Zájmová činnost

Jiná důležitá sdělení pro
vychovatelky žáka

Informace Domova mládeže
• DM je součástí Střední školy informatiky a finančních služeb (INFIS), Klatovská
200 G, 301 00 Plzeň a je umístěn v budově na ulici Čelakovského č. 789/1, 301
32 Plzeň. DM poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných
škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací
činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a
studentům školní stravování. O umístění žáka na DM rozhoduje ředitelka
školy.
• Přihláška do DM platí na jeden školní rok a ubytování není nárokové.
• Uzávěrka přihlášek na následující školní rok je do 31. května. Pro žáky prvních
ročníků do 15. 6.
• Přihlášku je nutné doručit na adresu INFIS nebo DM osobně nebo
elektronicky - po dohodě. Přihlášky lze podávat i v průběhu školního roku.
• Rozhodnutí ředitelky školy o umístění žáka na DM bude zasláno zákonným
zástupcům nezletilých žáků příp. zletilým žákům písemně do 30. června, u
žáků 1. ročníků nejpozději do 30. 6., a při pozdějším podání přihlášky k
ubytování do 15-ti dnů od jejího doručení.
• Podrobné informace o cenách poskytovaných služeb obdržíte v rozhodnutí o
umístění.
• Podmínkou umístění v DM je uhrazení tzv. povinné zúčtovatelné zálohy před
nástupem žáka na číslo účtu školy 390330311/0100 do 25. 8. protože ji
chápeme jako potvrzení vážného zájmu o ubytování.

• Měsíční úplata za ubytování a stravování se může změnit i v průběhu školního
roku. Je splatná k 10. dni v měsíci.
• V případě odstoupení od této přihlášky před nástupem nebo v průběhu
ubytování je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák povinen neprodleně a
prokazatelně (písemně) oznámit do DM své rozhodnutí.
• Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena
Vnitřním řádem DM, který je umístěný na webových stránkách školy
www.infis.cz.
• Stravování ve školní jídelně poskytuje DM přímo v budově. Orientační ceny
jídel jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy, jejich výše může být k 1.
9. upravena
• Organizace v DM se řídí školským zákonem a vyhláškou MŠMT o školských
výchovných a ubytovacích zařízeních 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. Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Místo pro doplnění informací a jiná sdělení žadatele
Mám zájem o ubytování na pokoji s žákem/ žáky (uveďte jméno a příjmení):

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
DM (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):

Jiné požadavky:

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

Žádám o umístění do Domova mládeže, Čelakovského 789/1, 301 32 v Plzni a prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce
jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/-a žádné závažné skutečnosti. Dále prohlašuji, že v případě změny mnou uvedených
osobních údajů v přihlášce, nahlásím tuto změnu bez zbytečného odkladu vychovatelkám DM.
V

Datum:

Podpis uchazeče o ubytování:

Podpis zákonného zástupce /4:

Vysvětlivky:
1 Není-li jeden z rodičů zbaven rodičovských práv, tak je nutné uvést kontaktní údaje na oba rodiče, i když jsou rozvedeni apod.
2 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.
3
4

Zde uveďte adresu toho z rodičů, který bude žáka vybavovat u pobytu v DM, popřípadě bude komunikovat s DM v běžných záležitostech
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).

