Žádám o přijetí do Domova mládeže, Písecká 365, 391 65 Bechyně na školní rok _________
Příjmení: ___________________________
Jméno: ___________________________

Státní občanství:___________________

Datum narození: ______________ Rodné číslo: _______________ Místo: ____________
Číslo občanského průkazu: ____________________________________________________
Souhlasím se zpracováním tohoto údaje za účelem evidence v matrice DM: ano – ne (nehodící škrtněte) ……………………….

Zdravotní pojišťovna:

____________________________________________________

Souhlasím se zpracováním tohoto údaje z důvodu potřeby komunikace v rámci BOZP (úrazy, apod.)ano – ne …………………

Adresa trvalého bydliště: ____________________________________________________
Obor studia ____________________________________

Rodiče
Jméno a příjmení
Trvalé bydliště
Kontaktní telefon
email

Otec

Ročník: ________________

Matka

Jiný zákonný zástupce:
Příjmení a jméno: ___________________________________________________________________
Trvalé bydliště: ___________________________________________________________________
Kontaktní telefon: ______________________
email: _________________________
Souhlasím se zpracováním těchto údajů za účelem evidence v matrice DM. Podpis jiného zák. zástupce: …………………………..

Informace pro vychovatele: (nemoci, způsob léčby, pravidelné užívání léků, jiná závažná sdělení)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Zájmová činnost: ___________________________________________________________________
Beru na vědomí, že můj syn/dcera bude v DM navštěvovat místnosti zájmové činnosti bez stálého pedagogického dozoru
(posilovna, klubovny, keramická dílna, počítačová učebna). V případě podezření, že můj syn/ dcera požil/požila alkohol,
souhlasím s provedením dechové zkoušky, aby vychovatelé mohli zjistit vše potřebné k ochraně jeho/jejího zdraví či života.
S těmito opatřeními souhlasím i jako zletilý zájemce o ubytování na DM.

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) závažné skutečnosti.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů, zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, vyhl. č. 364/2005
Sb.,vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky,vyhl. č. 64/2005 Sb., evidence
vedení úrazů.
V __________________________
Datum: _____________________

Podpis uchazeče: ____________________________
Podpis zákonného zástupce: ___________________

INFORMACE DM
Přihláška do domova mládeže platí na jeden školní rok.
Ceny poskytovaných služeb:
 ubytovací poplatek: 1100,- Kč za každý započatý měsíc
 cizinci, kteří využívají v DM celotýdenní režim 1600,- Kč
 zájemci z řad českých studentů o víkendové ubytování uhradí provozní poplatek 50 Kč za
víkendový den (poplatek se nevztahuje v případě školních akcí).
 celodenní stravování: 80,- Kč za den
Měsíční platba za ubytování a stravování je inkasována k 15. dni v měsíci. Vzhledem ke způsobům
financování si ředitel vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit i v průběhu
školního roku. (Vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb. o domovech mládeže a vyhláška č. 107/2005 Sb.
o školním stravování).
V DM je umožněno žákům používat vlastní elektrospotřebiče, ovšem pouze po předložení potvrzení
o odborné revizi spotřebiče. Za užívání jednoho elektrospotřebiče se účtuje 20,- Kč za měsíc.
Příslušná částka bude v lednu, dubnu a červnu připočtena k poplatku za stravu a ubytování.
Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena ve Vnitřním řádu DM,
se kterým jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a také žáci plnoletí povinni se seznámit buď
prostřednictvím webových stránek anebo přímo v DM při nástupu do DM.
Škody způsobené ubytovaným žákem hradí ve shodě s platnými právními normami jeho zákonný
zástupce.
Dodržování Vnitřního řádu DM je také jedním z kritérií v přijímání pro ubytování v následujícím
školním roce.
Řád DM může být podle pedagogických i provozních potřeb doplněn.

Bližší informace: www.supsbechyne.cz
vychovatel@supsbechyne.cz
381 212 431
vedoucí jídelny: 381 213 679, jidelna@supsbechyne.cz
Přihlášky zasílejte na adresu:
Domov mládeže SUPŠ Bechyně
Písecká 365
391 65 Bechyně
V příjezdový den 31. 8. 2020 se DM otevírá v 15,00 hodin.
Upozorňujeme rodiče a žáky, že v den nástupu do DM není pro studenty zajištěné stravování.

Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně
Mgr. Otakar Novák

