DOMOV MLÁDEŽE
Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47
Osmek 47, Přerov 750 02

škola
tel.č.: 581 26 26 11
e-mail: ssze@sszeprerov.cz
domov mládeže
tel.č.: 581 26 26 18 , 603 154 341
e-mail: helena.zrnkova@sszeprerov.cz
PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLNÍ ROK 20…../20…..
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Kontaktní údaje, na které chcete zasílat zprávy z DM (adresa, e-mail, tel.č.)
Informace pro vychovatele:
Zdravotní stav žáka - důležité údaje o zdravotním postižení nebo omezení v činnostech, o užívání
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Informace Domova mládeže
Budova DM a školní jídelna se nachází v areále školy SŠZe Přerov, Osmek 47. DM 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.
S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
Přihlášky do DM podávají zákonní zástupce žáka nebo zletilý žák do 15. 7. 2020, stávající ubytovaní žáci do 15. 6. 2020.
Žadatelé jsou vyrozuměni písemně do 30. 7.2020. Přihláška do DM platí jeden školní rok a ubytování není nárokové.
V případě odstoupení od přihlášky do DM před nástupem nebo v průběhu ubytování je zákonný zástupce žáka nebo zletilý
žák povinen neprodleně oznámit své rozhodnutí do DM.
Ubytování je poskytováno na jeden školní rok s výjimkou hlavních prázdnin. Úplata za ubytování činí 1100 Kč měsíčně. Výše
úplaty se nemění, i když žák není ubytován všechny dny v měsíci (§ 5 vyhlášky 108/2005 Sb. v plném znění). Pokud je však
výuka organizovaná tak, že se pravidelně po týdnu střída teoretické vyučování s týdenní praxí praktické výuky a žák
nepotřebuje v době jedné či druhé formy vzdělávání ubytovací služby DM, tak se úplata snižuje na polovic. Další výjimka se
vztahuje na překážky ze strany školy (exkurze, výlety, sportovní akce). Na ubytování žák nemá právní nárok. Strava je
zajištěna školní jídelnou v areále školy. Cena stravy je 86Kč/den(snídaně, oběd, večeře). Odebraná strava se hradí zpětně
složenkou nebo povoleným inkasem zároveň s úplatou za ubytování v DM a to do 20. dne následujícího měsíce.
Odjezdy žáka z DM k zák. zástupcům je obvykle v pátek do 14.30hodin. Příjezdy na DM jsou v neděli od 18.00hodin do
21.00hodin nebo v pondělí do 18.00 hodin. Mimořádné odjezdy neplnoletého žáka z DM během týdne jen s písemným
povolením zák. zástupce. V povolení bude uvedeno: hodina odjezdu žáka z DM, čím odjíždí a místo kam odjíždí, při odjezdu
z důvodu nemoci - kdo nemocného žáka bude odvážet a to i podle potřeby zletilého.
Vycházky během týdne povoluje žákům skupinový vychovatel a přihlédnutím na chování, úklid a studijní výsledky. Počet a
délku vycházek mohou omezit i rodiče po dohodě s vychovatelem. DM po dobu vycházek a aktivit v době osobního volna
mimo budovu DM za žáky neodpovídá. Placené zájmové aktivity žáka uveďte v přihlášce v kolonce zájmová činnost žáka.
Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena Vnitřním řádem DM a jsou pro všechny žáky
závazná od přijetí k ubytování.
Všichni žáci jsou si vědomi, že v případech konzumace, přechovávání nebo distribuce omamně psychotropních látek bude
informována podle situace ZLS, PČR a OSPOD.
Zletilý žák a zák. zástupce nezletilého žáka dává svolení k podávání informací o průběhu chování, aktivitách a přípravě na
vyučování ubytovaného žáka v DM formou ústní, telefonickou, písemnou a elektronickou
Žák a jeho zák. zástupce si je vědom, že odpovídá za škodu, kterou způsobí při pobytu, výchově v DM anebo i jiných
činnostech souvisejících s ubytováním v souladu se zákonem č. 262/2006 SB., zákoníku práce § 391 ost.1.
Žadatel o ubytování souhlasí, že v případě potřeby (podle závažnosti zdravotního stavu) bude zajištěno ošetření
v nejbližším zdravotnickém zařízení.
Zdravotní omezení uveďte v přihlášce v kolonce zdravotní stav žáka nebo jiná důležitá sdělení pro vychovatele.
Žádám o přijetí do domova mládeže a prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/a
závažné skutečnosti.
V …………………………………………………………..dne……………………………………………..
Podpis uchazeče o ubytování…………………………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce ………………………………………………………………………
U plnoletých žáků podpis plátce úplaty za ubytování, stravy a náhrady za případné škody ………………………………………………………………………….

