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PŘIHLÁŠKA DO DOMOVA MLÁDEŽE  

NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

studenti VOŠ 
Příjmení a 

jméno  

 

 

 

datum 

narození 

 místo 

narození 
 Ročník:  

Adresa 

trvalého 

bydliště 

ulice nebo 

obec, č.p. 
 e-mail 

adresa 

studenta: 

 

PSČ  mobilní 

telefon 

studenta: 

 

RODIČE OTEC MATKA 

příjmení a 

jméno 
  

adresa trvalého 

bydliště 
  

e-mailová 

adresa 
  

mobilní telefon  

 

 

telefon do 

zaměstnání 
  

 

INFORMACE PRO VYCHOVATELE 

 

 

Zdravotní stav 

studenta 

 

 

 

Důležité  údaje o 

zdravotním postižení 

nebo znevýhodnění, 

změnách, o  užívání 

léků, chronických 

onemocněních atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní 

důležitá sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

Student bude na DM přijíždět v pondělí:             ANO      -    NE   *  
*Nehodící se škrtněte 

 

Datum doručení:…………… 

 

razítko DM  



                ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK 

                          střední škola a vyšší odborná škola 
                          příspěvková organizace   
                          

GENERÁLNÍ  SOUHLAS  STUDENTA 

 

1) SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM  *  

 

s pořizováním fotografií, audio či video záznamů mé osoby, s uveřejněním těchto  fotografií či záznamů  na 

webových stránkách VOŠZa a SZaŠ Mělník, v tisku a na nástěnkách domova mládeže, případně školy. 
*Nehodící se škrtněte                                                                           

 

2) SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM *  

s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu existuje-li důvodné 

podezření z požití návykové látky a možné ohrožení  zdraví. 
*Nehodící se škrtněte 

 

Podpis studenta                                                  ……………………………………………………….. 
*Nehodící se škrtněte 

INFORMACE DOMOVA MLÁDEŽE 

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

 Přihlášku je nutno doručit na adresu školy v co nejkratším termínu. Ředitel písemně vyrozumí 

studenta o umístění nebo neumístění do domova mládeže do 18.7. 2019 pro 1.kolo přijímacího 

řízení,  do 31. 8. 2019 pro 2. kolo přijímacího řízení. 

 Měsíční úplata za ubytování činí na chlapeckém internátě 1000 Kč, na dívčím internátě 1 100 Kč,  

Hradí se do 20. předchozího měsíce na účet č. 164796527/0600, variabilní symbol každý strávník 

obdrží při zakoupení čipu. Ubytovné se hradí společně se stravným.  

 Studenti bydlící na domově mládeže mohou odebírat  snídaně, obědy a večeře.  

Cena  snídaně 25 Kč, oběda je 30  Kč a cena večeře je 33 Kč. 

 V případě odstoupení od této přihlášky je student  povinen neprodleně oznámit do DM své 

rozhodnutí. Učiní-li tak s prodlením budou mu účtovány stornovací poplatky (náhrada ušlého 

zisku za dobu do obsazení místa jiným žákem, maximálně platbu za jeden měsíc, netýká se 

měsíců červenec a srpen). 

 

 

MÍSTO PRO DOPLNĚNÍ INFORMACÍ A JINÁ SDĚLENÍ: 

 

1) Mám zájem o ubytování na pokoji č. ……..     

studentem/studenty……………………………………………………………………………………

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

2) Další sdělení: 

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

Vaše požadavky nemusí být uspokojeny s důvodů organizačních, výchovných nebo materiálně 

technických. Budeme s nimi pracovat a pokud to bude možné, tak vyhovíme. 

Žádám  o přijetí do Domova mládeže při ČZA Mělník a prohlašuji, že údaje uvedené 

v přihlášce jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) závažné skutečnosti. 

V …………………………………….                 Podpis studenta ……………………………… 

Datum ………………………………     

 


