
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ 

A OBCHODNÍ AKADEMIE MOHELNICE 
Gen. Svobody 2, 789 85 Mohelnice 

 

 

PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ DO DOMOVA MLÁDEŽE  
 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 
 

SPŠE a OA Mohelnice         telefon:  588 881 623 

Domov mládeže, Olomoucká 41,       e-mail: novotna@spsemoh.cz 

789 85 Mohelnice        web: www.spsemoh.cz 

 
 

Příjmení  
a jméno 

 
rodné 
číslo 

          

datum 
narození 

 
místo 
narození 

 okres  

občanský průkaz: 
evidenční číslo /1 

 
státní 
příslušnost 

 

Adresa 
trvalého 
bydliště: 

ulice nebo 
obec 

 
číslo 
popisné 

 

PSČ  pošta  

Název školy  obor  

adresa školy 
 

ročník  

Zákonní zástupci otec matka 

příjmení a jméno   

adresa trvalého 
bydliště   

kontaktní  
adresa / telefon 

  

telefon - bydliště 
(i mobilní)   

E-mailová adresa  
  

Jiný zákonný zástupce: 

příjmení a jméno  

trvalé bydliště  
telefon 
bydliště 
zaměstnání 

 

Adresa, na kterou chcete zasílat zprávy z DM: 
 

Informace pro vychovatele 

Zdravotní stav žáka (nemoci, způsob léčby, pravidelné užívání léků, alergie, jiná závažná sdělení) 
(Upozorňujeme, že jste povinni podle zákona 561/2004 Sb. podat úplnou informaci) 
 

Zdravotní pojišťovna  

Zájmová činnost (zájmy, koníčky) 



Jiné důležité informace pro domov mládeže 

Informace DM 

• Přihláška do DM platí na jeden školní rok. 

• Uzávěrka přihlášek je 18. 6. 2021. Přihlášku je nutné doručit na adresu: 
SPŠE a OA Mohelnice, Gen. Svobody 183/2, 789 85 Mohelnice  

• Sdělení o umístění bude zasláno rodičům písemně do 30. června 2021 a při podání přihlášky  
k ubytování v průběhu školního roku do 15 ti dnů od jejího doručení. 

• Ceny poskytovaných služeb: 
o měsíční poplatek za ubytování činí 940,-- Kč 
o měsíční poplatek za celodenní stravování činí 2.080,-- Kč 
o první platba 3.020,-- Kč je splatná do 20. srpna 2021 
o další měsíční zálohy v částce 3.020,-- Kč  jsou splatné do 20. dne každého měsíce 
o cena celodenní stravy činí 104-,- Kč (snídaně a přesnídávka 28,-- Kč, oběd 36,-- Kč, 

svačina a večeře 40,-- Kč) 
o doplňkové jídlo (přesnídávka a svačina je odebráno v době výdeje snídaně a 

večeře) 

• Vzhledem ke změnám právních předpisů a k možným změnám cen vstupů si ředitelství domova 
mládeže vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit i v průběhu školního 
roku. 

• V případě odstoupení od této přihlášky jsou žadatelé povinni neprodleně oznámit do DM své 
rozhodnutí.  

• Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena ve Vnitřním řádu DM. 
Jejich závažné porušování může být důvodem k podmíněnému vyloučení nebo k vyloučení žáka. 
 
 

Místo pro doplnění informací o žákovi, příp. specifické požadavky na ubytování: 

 
 
 
 
 

 

Žádám o umístění do domova mládeže a prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce 
jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/a závažné skutečnosti. 

Místo:  Podpis uchazeče o ubytování  

Datum:  Podpis zákonného zástupce* 

*podpis zákonného zástupce (plátce náhrad za ubytování a stravování) i u zletilých žáků. 

Pozn. 

1. Vyplňte, prosím, čitelně hůlkovým písmem. 

2. Organizace v Domově mládeže se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb.) a vyhláškou MŠMT o školských 
výchovných a ubytovacích zařízeních (vyhláška č. 108/2005 Sb.) ve znění později vydané novely (vyhl. č. 
436/2010 Sb.) 

3. Stravování žáků a studentů se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění. 

4. Podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta se řídí školským zákonem v platném znění a zákonem č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

5. 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. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů. 


