
 

PŘIHLÁŠKA DO DOMOVA MLÁDEŽE SUPŠ BECHYNĚ 
 

Žádám o přijetí svého syna / dcery / svěřence do domova mládeže na školní rok ............................ 
 

Jméno a příjmení 
                                  

Státní občanství 

Datum narození Rodné číslo Číslo OP 

Zdravotní pojišťovna 

Adresa trvalého bydliště 

Název školy odkud žák přichází Ročník 

Rodiče 

 Otec Matka 

Jméno a příjmení   
Datum narození   
Trvalé bydliště   
Telefon   
E-mail   
Nežije s rodinou od roku    
Nebydlí-li žák s rodinou, uveďte jméno a adresu zákonného zástupce 

 

Informace pro vychovatele  

Nemoci, způsob léčby, pravidelné užívání léků, jiná závažná sdělení 

 
Zájmy 

 

Informace domova mládeže 
Adresa Domov mládeže SUPŠ, P.O.BOX  11, Bechyně, 391 65  -  vychovatel@supsbechyne.cz 

Telefon vychovatel - 381 212 431,  vedoucí jídelny 381 213 679 - jídelna@ supsbechyne.cz 

Ubytování 1100,- Kč za každý započatý měsíc Celodenní stravování 70,- Kč 

Částka za stravu a ubytování je inkasována k 15. dni v měsíci z bankovního konta zákonného zástupce žáka. Během 

měsíce se platby a přestup na externí stravování neprovádí. 

Vzhledem ke způsobům financování si ředitel vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravi i v průbě-

hu školního roku. (Vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb. o domovech mládeže a vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravo-

vání.). 

Podmínkou ubytování žáka v DM je celodenní stravování v jídelně DM. Výjimky ze stravování po dohodě se zákonným 

zástupcem žáka povoluje ředitel. 

Na víkendy je možno zůstávat v domově mládeže podle předem stanoveného rozpisu. Pokud stav žáků klesne pod 5, bude 

se DM uzavírat. Pokud zůstane v DM 25 žáků a více, bude se vařit.  

V DM je žákům umožněno používat vlastní elektrospotřebiče, ovšem pouze po předložení potvrzení o odborné revizi 

spotřebiče. Pokud doklad profesionální firmy nebude předložen, není možno v DM vlastní elektrospotřebič užívat! Za 

užívání jednoho vlastního elektrospotřebiče se účtuje 20,- Kč za měsíc. Příslušná částka bude v lednu, dubnu a červnu 

připočtena k poplatku za stravu a ubytování. 

Přihlášky do domova mládeže dodejte zpět nejpozději do 15. června 2013. Domov mládeže bude otevřen 1. 9. 2013             

v 15.00 hodin. V 16.00 se v jídelně domova mládeže koná informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků. Odepíšeme 

pouze v případě, že Váš syn / Vaše dcera  nebude do DM přijat (-a). 

Beru na vědomí, že můj syn / má dcera bude v DM navštěvovat provozy bez stálého pedagogického dohledu (posilovnu, 

klubovny, keramickou dílnu, počítačovou učebnu, apod.). 

V případě podezření, že můj syn / má dcera požil (-a) alkohol, souhlasím s provedením dechové zkoušky, aby vychovatelé                        

mohli zajistit vše potřebné k ochraně jeho / jejího zdraví či života. 

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel (-a) žádné závažné skutečnosti. 

Beru na vědomí ustanovení řádu domova mládeže - viz. druhá strana listu. 
 

Datum:                                                        Podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka: 



Výtah z vnitřního řádu domova mládeže při SUPŠ v Bechyni 
Vnitřní řád DM vychází z ustanovení  zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání („školský zákon“) a z vyhlášky MŠMT  108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Pokud chce být 

žák v DM ubytován, musí se řídit platnými zákony a tímto řádem.  

Řízení domova: 

Domov mládeže řídí ředitel SUPŠ. Odpovídá za výchovnou i vzdělávací činnost domova. Vydává vnitřní řád i režim dne DM.             

K řešení výchovných otázek zřizuje jako poradní orgán pedagogickou radu. 

Provoz domova: 

 DM je v provozu po celý školní rok, kromě období školních prázdnin a povinných výjezdů. DM se v příjezdový den (většinou 

neděle ) otevírá v 17.00 hodin,  v den odjezdu (většinou pátek) se DM uzavírá ve 14.00 hodin. 

 Na ubytování a stravování v DM si žáci přispívají. O výši měsíční úhrady za ubytování v DM rozhoduje ředitel v návaznosti              

na vyhlášku MŠMT. 

 Výše měsíční úhrady za ubytování v DM se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci. Je-li žák v DM ubytován 

jen část měsíce z důvodů organizace školního roku (vydává MŠMT), stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po 

které je ubytován. 

 Částka za ubytování a stravu za každý započatý měsíc je inkasována k 15. dni v měsíci z bankovního konta zákonného zástupce  

žáka. V případě odchodu žáka z DM se částka za ubytování nevrací, stravu je možné odhlásit. 

 Podmínkou ubytování žáka v DM je celodenní stravování v jídelně DM. Výjimky ze stravování po dohodě se zákonným 

zástupcem žáka povoluje ředitel. 

 Odhlásit je možno pouze stravenky za celý den, a to jen v době nepřítomnosti. Výjimkou je možnost odhlášení pondělních snídaní 

a pátečních večeří. 

 Pokud je stav žáků zůstávajících přes víkend v DM pod 20, nebude v provozu jídelna DM a žáci se stravují z vlastních zdrojů. 

Klesne-li stav pod 5, DM se uzavírá. 

Žáci mají právo: 

a) na služby DM podle ustanovení školského zákona; 

b) na využívání všech prostor a veškerého vybavení domova mládeže určeného pro žáky; 

c) na informace o průběhu a hodnocení jejich pobytu; 

d) zakládat v rámci domova mládeže samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se 

obracet na ředitele; 

e) na informace a poradenskou pomoc domova mládeže nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se výchovy 

podle tohoto zákona. 

Práva pod písmeny c) a e) mají také rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.  

Žáci jsou povinni: 

a) řádně se dostavovat do domova mládeže; 

b) dodržovat vnitřní řád a předpisy a pokyny domova mládeže k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni; 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků domova mládeže vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem DM; 

d) zúčastňovat se v plném rozsahu školního vyučování - v době jeho trvání žák nesmí zůstat bez omluvy v DM. 

Zletilí žáci jsou dále povinni: 

a) informovat DM o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh pobytu v domově mládeže; 

b) dokládat důvody své nepřítomnosti v DM v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním řádem; 

c) oznamovat DM údaje, které jsou podstatné pro průběh pobytu nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: 

a) zajistit, aby se žák dostavoval řádně do DM; 

b) na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se pobytu žáka v DM; 

c) informovat DM o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly 

mít vliv na průběh pobytu; 

d) omlouvat nepřítomnost žáka ve DM v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním řádem; 

e) oznamovat DM údaje, které jsou podstatné pro průběh pobytu nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 

DM zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při pobytu a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti             

a ochrany zdraví. DM je při poskytování služeb povinen přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky   

pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku společensky nežádoucích jevů. V případě objevení společensky nežádoucích jevů 

bude DM informovat o dané situaci rodiče. Budou pozváni k projednání dalšího postupu a informováni o nezbytných sankcích vůči 

žákovi hned i v případě dalšího pokračování v nežádoucí činnosti. V případě výskytu psychotropních látek platí oznamovací 

povinnost policii. 

 Výjimky pro žáky starší 18 let obsahuje Dodatek 2)  k vnitřnímu řádu DM . 

 Škody způsobené ubytovaným žákem hradí ve shodě s platnými právními normami jeho zákonný zástupce. 

 Přijetí do DM není nárokové. Přihlášku do DM podávají zákonní zástupci žáka nebo žák, pokud je zletilý,                       

řediteli v termínu jím stanoveném. Přihláška platí pouze na jeden školní rok. 

 Řád DM může být podle pedagogických i provozních potřeb doplněn. 

 

 PaedDr. Jiří Novotný, ředitel školy                                                                    

 


