
Příjmení 
ubytovaného
Jméno 
ubytovaného

Místo narození, 
okres

Kód zdravotní 
pojišťovny

E-mail 
ubytovaného

název

adresa

obor 
studia

ročník

adresa

telefon

e-mail

PŘIHLÁŠKA DO DOMOVA MLÁDEŽE

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ  PLZEŇ

Domov mládeže

Koterovská 828/85, 326 00 Plzeň

Žádám o přijetí do domova mládeže na školní rok

Datum narození
Číslo 
občanského 
průkazu / pasu

Státní občanství

Adresa trvalého 
bydliště 
ubytovaného

ulice, číslo domu

místo, obec

PSČ, pošta

Telefon 
ubytovaného

Škola, kterou bude 
ubytovaný 
navštěvovat 

Kontakty pro 
komunikaci a 
doručování zpráv

Zájmová činnost 
ubytovaného



Rodiče

Příjmení

Jméno

Adresa trvalého 
bydliště

Telefon

E-mail

Příjmení a jméno Telefon

Adresa trvalého 
bydliště

E-mail

Otec Matka

Jiná důležitá sdělení pro 
vychovatele

Jiný zákonný zástupce nezletilého

Kontakt na nejméně jednoho z rodičů musí uvést i ubytovaný starší 18 let, protože i jejich rodiče mají právo na informace 
plní-li vůči svému dítěti vyživovací povinnost.

Informace pro vychovatele

Zdravotní stav žáka
                                             

Pravidelné užívání léků

Datum
Podpis 
zákonného 
zástupce

Ubytovaný a zákonný zástupce souhlasí s kontaktováním na výše uvedené soukromé či pracovní kontakty.  Ubytovaný a 
zákonný zástupce souhlasí s poskytováním informací o zdravotním stavu ubytovaného pracovníkům zdravotnických 
zařízení a záchranné služby.

Informace
O přijetí ubytovaného do Domova mládeže rozhoduje ředitelka VOŠ a SPŠE Plzeň.
Přihláška do domova mládeže je na jeden školní rok.
Přihlášku je nutné doručit na adresu VOŠ a SPŠE Plzeň, Domov mládeže, Koterovská 828/85, 326 00 Plzeň nebo zaslat 
na e-mail: domovmladeze@spseplzen.cz.
Zákonný zástupce ubytovaného nebo zletilý ubytovaný je povinen neprodleně oznámit své rozhodnutí, že odstupuje         
od podané přihlášky na e-mail: domovmladeze@spseplzen.cz.
Práva a povinnosti ubytovaných  jsou stanovena Vnitřním řádem Domova mládeže VOŠ a SPŠE Plzeň. 
Organizace v domově mládeže se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění. Vyhláškou MŠMT č. 
108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ve znění později 
vydaných novel vyhláška č. 436/2010 Sb. a č. 197/2016 Sb.
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 zařízeních a školní matriky a ve znění 
později vydaných předpisů.
Vzhledem ke způsobům financování, si ředitelka VOŠ a SPŠE Plzeň vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných 
případech upravit i v průběhu školního roku.
Měsíční poplatek za ubytování pro školní rok 2020 / 2021 činí 1200,- Kč za dvoulůžkový pokoj pro ubytované ze SŠ.
Měsíční poplatek za ubytování pro školní rok 2020 / 2021 činí 1350,- Kč za dvoulůžkový pokoj pro ubytované z VOŠ.

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

Souhlasím s tím, že uvedené údaje v přihlášce do domova mládeže budou zpracovány pro potřeby VOŠ a SPŠE Plzeň. 

V 
Podpis 
uchazeče
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