
 
PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ DO DOMOVA MLÁDEŽE 

 K. H. BOROVSKÉHO 1267, 356 01 SOKOLOV NA ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023 

 

Kód přihlášky  Zaevidováno dne  
 

VYPLŇUJTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM, BAREVNĚ OZNAČENÁ POLE NEVYPLŇUJTE! 

Identifikační údaje žáka 

Příjmení žáka  

Jméno žáka  

Datum narození den: měsíc: rok: 

 

Jste žákem Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové 

organizace? 
ANO  /  NE 

(označte) 

 

Adresa trvalého bydliště 

Ulice, č.  

Místo (obec)  

PSČ, pošta  

Telefon, 

nepovinný údaj, vyplní pouze zletilý 

žák/1  

 

 

Zákonní zástupci žáka 

Příjmení, jméno                                                         

Ulice, č.  

Místo (obec)  

PSČ, pošta  

Telefon /1  

 

Informace Domova mládeže K. H. Borovského 1267, 356 01 Sokolov 

 O přijetí k ubytování a umístění žáka rozhoduje ředitelka SŠŽ Sokolov, příspěvková organizace podle §164 odst. 1 písm. a)zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  

§4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění,  

a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

 Přihláška do DM platí na jeden školní rok a ubytování není nárokové. 

 Uzávěrka přihlášek na školní rok 2022/2023  je do 31. 5. 2022.  Přihlášky lze podávat i v průběhu školního roku. 

 Přihlášku je nutné doručit v listinné podobě na adresu SŠŽ Sokolov nebo DM Sokolov, přihlášku lze zaslat podepsanou v jednom 

souboru PDF e-mailem na adresu DMSokolov@zivnostenska-sokolov.cz. Rozhodnutí o umístění či neumístění bude zasláno 

zákonným zástupcům nezletilých žáků nebo zletilým žákům písemně do 30. června 2022 a při podání přihlášky k ubytování v průběhu 

školního roku do 15ti dnů od  jejího doručení, též osobně nebo elektronicky - po dohodě. 

 V případě, že je poptávka po ubytování vyšší, než je ubytovací kapacita, přihlíží ředitelka SŠŽ Sokolov, příspěvkové organizace  

ke kritériím: přednostně, jsou-li žáky  Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace v Sokolově, věk žáka (přednost mají 

nezletilí před plnoletými), ze zdravotních důvodů, sociální poměry žáka (na základě písemné žádosti, doložení úředním potvrzením 

příslušných orgánů nebo OSPOD), žáci ostatních středních škol, žáci jejichž zákonní zástupci dlouhodobě pracují v zahraničí, žáci 

nadaní, žáci zapojení do činnosti sportovních klubů a ostatní dojíždějící žáci, a to podle vzdálenosti místa trvalého bydliště od školy, 

doby potřebné k dojíždění a obtížnosti dopravního spojení (Vyhláška č. 108/2005 Sb.). 

 Měsíční úplata za ubytování činí 1200,- Kč (může se změnit i v průběhu školního roku) a je splatná do 20. dne předchozího měsíce. 

Výše úplaty se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci (§ 5 vyhlášky 108/2005 Sb. ve znění novely 436/2010 Sb.). 

Pokud je však výuka organizována tak, že se pravidelně po týdnu střídá období teoretického vyučování s týdnem praktické výuky  



 

 
a žák nepotřebuje v době jedné či druhé formy vzdělávání ubytovací služby, tak se mu úplata sníží na polovinu. Nutná je předchozí 

písemná žádost o snížení úplaty podaná k rukám ředitelky SŠŽ Sokolov, příspěvkové organizace z výše uvedených důvodů. Podrobnější 
informace jsou ve směrnici ředitelky ke stanovení úplaty - k nahlédnutí na webových stránkách  www.zivnostenska-sokolov.cz ,nebo 

v listinné podobě v DM. 

 Stravování ve školní jídelně poskytuje DM K. H. Borovského 1267, Sokolov.  

Orientační ceny na rok 2022/2023 snídaně 30,- Kč, oběd 45,- Kč a večeře 30,- Kč (může se změnit i v průběhu školního roku).  

 Rozhodnutím ředitelky a na základě písemné žádosti zákonných zástupců nebo zletilého žáka může být snížena úplata plátci, který 

pobírá sociální příplatek dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nebo podle zákona 111/2006 Sb., o pomoci hmotné nouzi, 
v platném znění. 

 V případě odstoupení od této přihlášky je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák povinen neprodleně oznámit do DM své rozhodnutí.  

 Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena Vnitřním řádem DM. 

Organizace v DM 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.). 

 Právním základem pro zpracování a ukládání údajů uvedených v přihlášce je § 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 s nařízením Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů 

fyzických osob a zákona č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů  

Místo pro doplnění informací a jiná sdělení: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Žádám o přijetí do Domova mládeže v Sokolově, K. H. Borovského 1267 a prohlašuji, že údaje 

uvedené v přihlášce jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/-a závažné skutečnosti. Dále prohlašuji,  

že v případě, kdy dojde ke změně mnou uvedených osobních údajů v přihlášce, nahlásím tuto změnu 

bez zbytečného odkladu odpovědnému pracovníkovi DM (vychovateli). 

V    _________________________                                                 Podpis uchazeče o ubytování:   __________________________ 

 
Datum:  _____________________                                                 Podpis zákonného zástupce /2:  __________________________ 

 

Beru na vědomí, že  osobními údaji je nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady  

(EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů fyzických osob a ve smyslu zákona č.110/2019 Sb. o zpracování 

osobních údajů (ve znění pozdějších předpisů) v rámci přijímacího řízení k pobytu v  DM ve školním roce 

2022/2023. 
 

……………………………………..………………………………………………..…, ………………….……..……. 

Příjmení, jméno ubytované osoby                                    datum narození 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Příjmení, jméno a podpis zákonného zástupce nezletilého ubytovaného  
 
 

………………………………………………………………… 

Podpis zletilého ubytovaného 
 

 
V                                                                                dne:                                          

 

Vysvětlivky:. /1 Telefonní číslo bude použito v případě nesrovnalostí v přihlášce k ubytování pro daný školní rok. 

Vysvětlivky: /2 Žádáme podpis zákonného zástupce (plátce náhrad za ubytování, příp. stravování) i u zletilých. Ve výjimečných případech může 
být od tohoto požadavku upuštěno (např. neplní-li zákonný zástupce vůči žadateli vyživovací povinnost).  

 


