
Upozornění: 
Platba za ubytování a stravu se uskutečňuje výhradně převodem na účet školy č. ú.: 107-8407950207/0100, 
(variabilní symbol je rodné číslo bez lomítka). 
Jiný způsob je možný pouze ve výjimečných a odůvodněných případech se souhlasem ředitele školy. 

 
 

Přihláška k ubytování a stravování 
na Domově mládeže při SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek, 28. října 1639, 73801 Frýdek-Místek 

 

pro školní rok:    
 

I. Jméno a příjmení: Rodné číslo:           

 Datum narození: Zdrav. pojišťovna: 

Adresa bydliště (včetně PSČ): Telefon žáka/studenta: 

Název a adresa školy, kterou bude žák/student navštěvovat: Celková délka studia: 

Ročník: 

Studijní obor: 

II. R o d i č e: O t e c: M a t k a: 

 Jméno a příjmení:   

Telefonické spojení:   

Případný další zákonný zástupce (soudně určený) 

Jméno – adresa: 

III. Důležitá sdělení pro ředitelství DM (např. léčené nemoci, užívané léky, jména spolubydlících apod.): 

 

 

Umisťování žáků a studentů do DM se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných 
a ubytovacích zařízení a školských účelových zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p. o. 

28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 

T: 558 406 111 • E: skola@pojfm.cz • W: www.pojfm.cz • IČ: 00601381 • ID datové schránky: hx7fqzk 
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Podáním přihlášky: 

a) Vyjadřuji souhlas k získávání potřebných informací o prospěchu a chování uchazeče na příslušné škole pro potřeby 
DM. 

b) Beru na vědomí obsah Vnitřního řádu DM závazný pro všechny ubytované. 

c) Souhlasím s odebíráním stravy v souladu s § 4, odst. 8, vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění. 

d) Přihláška do DM platí pro ubytování a stravování na jeden školní rok. 
e) Přihlášku do DM podávají zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák nebo student vyšší odborné školy 

písemně, emailem nebo osobně v kanceláři vedoucího vychovatele. 
f) Ubytování v DM se poskytuje na dobu jednoho roku s výjimkou hlavních prázdnin. Na ubytování nemá žák a student 

právní nárok. 
g) Odjezdy domů obvykle v pátek do 18.00 hod. Příjezd do DM v neděli nejdříve od 18:00 hod. do 24:00 hod. Mimořádný 

odjezd z DM v týdnu (kromě důvodu akutního onemocnění, zkrácení týdenní výuky apod.) musí zákonní zástupci 
nezletilých žáků sdělit písemně, výjimečně telefonicky, vychovateli. 

h) Vycházky během týdne povoluje žákům nebo studentům zásadně vychovatel s přihlédnutím na chování, úklid 
a studijní výsledky. Počet a délku vycházek mohou omezit jeho rodiče po dohodě s vychovatelem. 

 

Prohlášení uchazeče (žáka) o ubytování, zákonného zástupce nezletilého žáka a zletilého žáka 
nebo studenta: 

1. Jsem informován o vydání Vnitřního řádu domova mládeže, Vnitřního řádu školní jídelny a Školního vzdělávacího programu. Jejich 
aktualizace budeme sledovat na www.pojfm.cz. Denní režim bude mé dítě respektovat a dodržovat. (Platí i pro zletilé žáky a studenty). 

2. Souhlasím s předáváním informací na mnou uvedenou e-mailovou adresu. 

3. Souhlasím s tím, že v nepřítomnosti žáka a po předchozí dohodě za dodržení hygienických předpisů a dalších pravidel bude využíváno 
lůžko k ubytování jiných osob. 

4. Jsem si vědom, že odpovídám za škodu, kterou způsobí/m při pobytu a výchově anebo i jiných činnostech s ubytováním v DM 
souvisejících, a to v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

5. Abych ochránil zdraví syna/dcery, souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v jeho/jejím organizmu. 
Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, přítomnost omamných a psychotropních látek pomocí zkoušky ze slin. Týká 
se i zletilých žáků a studentů. 

6. Souhlasím s tím, že v případě potřeby (dle závažnosti zdravotního stavu) bude zajištěno ošetření v nejbližším zdravotnickém zařízení. 

Úplata za ubytovací a stravovací služby v Domově mládeže: 

• Úplata za ubytování: 1600,- Kč/měsíc, splatnost do 15. dne následujícího měsíce. Při nástupu na DM skládá ubytovaný 

povinnou vratnou kauci ve výši 3000,- Kč. 

• Úplata za stravné: snídaně 34,- Kč, oběd 45,- Kč, večeře 37,- Kč, celodenní strava celkem 101,- Kč. Objednávka jídel probíhá 
podle individuální volby, úhrada za čip k odebírání stravy platný po celou dobu ubytování činí 105,- Kč. 

• Úhrada úplaty za stravné i ubytování je možná bezhotovostní platbou dle pokynů uvedených na rozhodnutí o umístění    
do domova mládeže. 

 

Žádám o přijetí do domova mládeže a prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé, nezamlčel(a) 
jsem závažné skutečnosti. Svým podpisem stvrzuji, že jsem všemu porozuměl(a) a souhlasím s výše 
uvedenými body. Souhlasím, aby poskytnuté osobní údaje byly využívány DM v souladu s Evropským 
nařízením o ochraně osobních dat a dalšími právními předpisy. 

Přihlášku podejte písemně na adresu domova mládeže, emailem nebo osobně. 
 
 
 

 

Datum Podpis žadatele 

(u nezletilých podpis zákonného zástupce) 
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