
 
 
 
 

Střední škola informatiky, poštovnictví 
a finančnictví Brno, příspěvková organizace  
Čichnova 982/23 
624 00 Brno 
Domov mládeže 

Přihláška k ubytování a stravování na školní rok 2021/2022 
(VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM) 

Příjmení a 
jméno žáka:   Datum narození  

Rodné číslo  Zdravotní      /1  
pojišťovna    

Adresa 
trvalého 
bydliště 
Místo 
pobytu (u 
cizinců) 

ulice nebo 
obec a č.p.  státní občanství 

 

PSČ  pošta  mobilní telefon /1  

Název školy  třída (ročník)  délka vzdělávacího 
programu  

adresa školy  studijní obor  

Rodiče /2 otec matka 
příjmení a jméno   

adresa trvalého 
bydliště /3 

  

e-mailová adresa /1   

mobilní telefon    

Jiný zákonný zástupce nezletilého (nejsou-li jimi rodiče) 
příjmení a jméno  telefon   
adresa trvalého 
bydliště /3  e-mailová /1 

adresa   

vztah k vychovávanému  

Doručovací adresa:  
jméno/a adresáta/ů    

adresa /3  PSČ   

Informace pro vychovatele 

Zdravotní způsobilost žáka 
(správnou odpověď 
zakroužkujte) 

ANO                 NE 

Případná zdravotní omezení nebo obtíže, které by 
měly vliv na poskytování školských služeb. 
V případě záporné odpovědi doložit při nástupu 
do domova mládeže. 

 

Žák se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
(správnou odpověď 
zakroužkujte) 

ANO                     NE 

V případě kladné odpovědi je třeba při nástupu 
do domova mládeže doložit „Doporučení 
školského poradenského zařízení pro vzdělávání 
žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve 
školském zařízení.“ 

 

Vysvětlivky: 
/1 Nepovinný údaj (zdravotní pojišťovnu doporučujeme uvést z důvodu komunikace školského zařízení se zdravotnickým zařízením, mobilní číslo žáka doporučujeme 
uvést z důvodu komunikace zaměstnanců domova mládeže s žákem při výchovném procesu; rodičům doporučujeme e-mailovou adresu uvést, budou-li požadovat, 
aby zprávy z DM byly zasílány mj. i elektronicky). 
/2 Není-li jeden z rodičů zbaven rodičovských práv, tak je nutné uvést kontaktní údaje na oba rodiče, i když jsou rozvedeni apod.  

/3 Vypište, je-li adresa odlišná od adresy žáka. Kontakt na nejméně jednoho z rodičů musí uvést i žadatelé zletilí, protože i jejich rodiče mají právo na informace 
plní-li vůči svému dítěti vyživovací povinnost. 
 
 

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví 
Brno, příspěvková organizace   
Čichnova 982/23, 624 00 Brno 
došlo: 

Č. j.: k vyřízení: 

počet listů / příloh:  



 
Umisťování žáků a studentů (dále jen žáci) v domově mládeže se řídí vyhláškou č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích 
zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění. Stravování je zabezpečováno v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o 
školním stravování, v platném znění. 
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace vydává Školní řád, jehož součástí je Vnitřní řád 
domova mládeže a Vnitřní řád školní jídelny. Vydán je také Školní vzdělávací program Domova mládeže a Školní jídelny. Tyto dokumenty 
jsou závazné pro všechny ubytované žáky- studenty. 
Důležité informace: 

 
- Domov mládeže nabízí školské služby ubytování a stravování žákům Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví, 

Brno, příspěvková organizace a také žákům ostatních středních škol a studentům vyšších odborných škol v Brně.  
- Přihlášky k ubytování v domově mládeže je možno podávat na jeden školní rok ihned po obdržení rozhodnutí o přijetí na střední 

školu nebo VOŠ nebo kdykoliv v průběhu roku, pokud žák nebo student může doložit potvrzení o studiu na SŠ nebo VOŠ. Přihlášku 
do domova mládeže podávají zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák nebo student VOŠ. Proces přijímání do domova 
mládeže probíhá v souladu s dokumentem „Pravidla a podmínky k umísťování žáků a studentů v domově mládeže“  
(www.cichnovabrno.cz/domov-mladeze).            

- Zletilí žáci a studenti mohou při splnění stanovených podmínek požádat ředitelku školy o ubytování v domově mládeže o víkendech, 
státních svátcích a vedlejších prázdninách. 
 

Úplata za školské služby ubytování a stravování ve školním roce 2021-2022: 
 
Úplata za ubytování: 1300,- Kč/měsíc 
Úplata za stravné: snídaně, včetně svačiny s přesnídávkou: 32,- Kč;   oběd: 35,- Kč; večeře: 32,- Kč. Celodenní stravné 99,- Kč. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přihlašuji se k odběru těchto jídel: 
A*:  snídaně + přesnídávka, večeře (pro žáky a studenty jiných škol) 
B*:   snídaně + přesnídávka, oběd, večeře (pro žáky SŠ IPF Čichnova) 
 
Žákům lze poskytnout i 2. večeři jako doplňkové jídlo. Cena 2. večeře je 15,-Kč. K poskytnutí tohoto doplňkového jídla musí souhlasit 
nadpoloviční většina strávníků. 
 
C*: snídaně + přesnídávka, večeře + 2. večeře ((pro žáky a studenty jiných škol) 
D*: snídaně + přesnídávka, oběd, večeře + 2. večeře (pro žáky SŠ IPF Čichnova) 
/* vybranou variantu zaškrtněte 
                               
Číslo bankovního účtu (pro konečné vyúčtování – přeplatky): ……………………………………….. 
Osobní číslo žáka (bude přiděleno po přijetí do DM):…………………………………………………. 
                                                                                                     
                                                                                                                             ………………………………………. 
 podpis zákon. zástupce, zletilého žáka, studenta 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Správcem Vašich osobních údajů je SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace. 
Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti, dále dle čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR – pro 
splnění opatření přijatých před uzavřením smlouvy a zvláštní kategorie osobních údajů (údaje vypovídající o zdravotním stavu včetně doporučení školského 
poradenského zařízení) dle čl. 9 odst. 2 písm. g)  GDPR – významný veřejný zájem a v souladu se zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu poskytování služeb a dále pak po dobu stanovenou platným Spisovým řádem, vydaným v souladu se 
zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a nejsou předávány dalším subjektům.  
V případě nemožnosti vám poskytnout požadované služby, budou Vaše osobní údaje po 3 měsících zlikvidovány.  
Další potřebné informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete na webových stránkách školy v sekci „Informace o 
zpracování osobních údajů“. 

Žádám o přijetí do Domova mládeže, Čichnova 982/23, Brno a prohlašuji, všechny údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé, a že 
jsem nezamlčel/a žádné závažné skutečnosti, Dále prohlašuji, že v případě, kdy dojde ke změně mnou uvedených osobních údajů 
v přihlášce, nahlásím tuto změnu bez zbytečného odkladu skupinovému vychovateli. 

 

V  _____________________________    Podpis uchazeče o ubytování:   _________________________________ 
 
Datum:  _________________________   Podpis zákonného zástupce :  _________________________________ 
 

 
 

 

 

 


