
Střední škola stavební Jihlava, odloučené pracoviště
domov mládeže a školní jídelna,Žižkova 58, 586 01 Jihlava
tel. 567 304 641-2, e-mail: dm@ssstavji.cz, www.ssstavji.cz

Datum narození Číslo OP

Trvalý pobyt

Údaje o domově mládeže a školní jídelně

Ceny poskytovaných služeb a platební podmínky

ŽÁK STŘEDNÍ ŠKOLY

Národnost Státní občanství Zdravotní pojišťovna

Řádně vyplněnou přihlášku a dohodu zašlete laskavě obratem na adresu SŠS Jihlava, odloučené pracoviště DM a ŠJ, 
Žižkova 58, 586 01 Jihlava.

Pozn.:1) nehodící se škrtněte

1. Měsíční poplatek za ubytování pro školní rok 2020-2021činí 950 Kč u třílůžkových pokojů a 800 Kč u čtyřlůžkových
pokojů, částka za celodenní stravování je   stanovena na 82 Kč.
2. Vzhledem ke způsobu financování si DM a ŠJ vyhrazuje právo výše uvedené cenyve zdůvodněných případech
upravit i v průběhu školního roku.
3. K zajištění ubytování a stravování v DM je nezbytně nutné uhradit předem zúčtovatelnou zálohu ve výši 3.000 Kč, a
to nejpozději do 15.8.2020 Vyúčtování této zálohy bude ze strany domova provedeno bezprostředně po ukončení
školního roku, případně po ukončení pobytu žáka v průběhu roku.
4. Ubytování a stravování se hradí inkasním způsobem. Výjimky v odůvodněných případech povoluje ředitel.

Žádám tímto o přijetí své, syna, dcery, svěřence1) do domova mládeže a školní jídelny na školní rok 2020 - 2021.
Zároveň pro případ mého, jeho, jejího1) přijetí stvrzuji souhlas s uvedenými platebními podmínkami a
zavazuji se k dodržování  požadovaných termínů k platbám za pobyt v DM a ŠJ.    

V ………………….. dne …………………                                        …………………………………………………....
podpis žadatele, zákonného zástupce

Obor

Informace pro vychovatele (nemoci, způsob léčby, žádost o společné ubytování, atd)

Telefon

E-mail

Jméno a příjmení

DM a ŠJ je součástí SŠ stavební v Jihlavě. Jde o moderní zařízení s odborně připravenými pedagogickými pracovníky,
dobře vybavené a vytvářející přirozené zázemí pro studium na středních školách. Zabezpečuje bohatou nabídku zájmové
sportovní i kulturníčinnosti v domově i mimo něj (studovny, knihovnu, hřiště, tělocvičny, posilovny, počítačovou
techniku, internet, ateliér, předplatné do bazénu, návštěvy kulturních akcí v Jihlavě, kurzy tanečních). Pro žáky s
vlastním notebookem nabízí připojení k internetu na pokojích a společných prostorách domova zdarma.
Žáci jsou ubytováni na 3 a 4 lůžkových pokojích.
Stravování zajišťuje kuchyň v budově domova, která nabízí snídaně bufetovým způsobem, oběd výběrem ze tří jídel a
dvou jídel při večeři.  

Adresa pro zasílání korespondence

Adresa

Rodné číslo

Rodiče (jiný zákonný zástupce) Otec

PSČ

Matka

Místo 

Škola

Jméno a příjmení žáka/žákyně 

Ročník

Přihláška ubytování a stravování ve Střední škole stavební Jihlava na 
odloučeném pracovišti domov mládeže a školní jídelna 

školní rok

2020 / 2021



Střední škola stavební Jihlava, odloučené pracoviště
domov mládeže a školní jídelna,Žižkova 58, 586 01 Jihlava
tel. 567 304 641-2, e-mail: dm@ssstavji.cz, www.ssstavji.cz

a

a

které poskytnu (poskytne syn nebo dcera) písemně, a to pro účely výchovně vzdělávací činnosti a nezbytné evidence o žácích.

Pozn.: Kopie „Dohody o podmínkách ..“ Vám bude po podepsání ředitelem zaslána společně s rozhodnutím o přijetí do DM a ŠJ.

podpis zákonných zástupců, zletilých žáků
……………………………………………..…………………………………………………….

 2. Žáci jsou do DM a ŠJ přijímáni na jeden školní rok. Přihlášku na další školní rok je potřebné podat ve stanoveném termínu.

    c) potvrzení o bezinfekčnosti, které v den nástupu nesmí být starší tří dnů

2. žákem / žákyní (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště) 

3. zákonnými zástupci žáka / žákyně (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště) 

Podmínky pobytu žáka / žákyně v DM a ŠJ a některá organizační opatření.

    v DM a ŠJ ukončeno.

ředitel SŠ stavební Jihlava
PhDr.Pavel Toman

Prohlášení zákonných zástupců, zletilých žáků:
Souhlasím(-e) s tím, aby vychovatel byl pravidelně informován školou o mém prospěchu (prospěchu syna / dcery).

Dávám(-e) souhlas ke shromažďování údajů uvedených v přihlášce a dohodě, fotodokumentace z domovních akcí a dále těch,

 1. Nedílnou součástí přihlášky je podepsaná Dohoda o podmínkách ubytování a stravování.

    b) potvrzení o zřízení povolení inkasa

 6. Ukončení umístění v DM a ŠJ na vlastní žádost v průběhu roku musí být učiněno písemně.

 7. Při nástupu do DM a ŠJ si žáci přivezou:

    a) potvrzení o úhradě zálohy za ubytování a stravování ve výši 3.000 Kč

1. Střední školou stavební Jihlava, Žižkova 20, IČO  60545267, PSČ 586 01                                                                                                                                                                                                                                                         
    tel.567304641-2, e-mail: dm@ssstavji.cz   www.ssstavji.cz

      z uzavřených dohod jakož i jiných dokumentů, které budou v souvislosti s přijetím do DM a ŠJ podepsány. 

      s tímto dokumentem doporučuje vedení DM a ŠJ i zákonným zástupcům.

                                                                                                                                            podpis žáka/žákyně    
………………………………………

Podpisem této dohody smluvní strany výslovně potvrzují závaznost výše uvedených podmínek.

Prohlášení žáka / žákyně:
Po  celou  dobu pobytu  v  DM a ŠJ budu  respektovat  ustanovení  Vnitřního  řádu  a  rovněž  mimo  DM  a ŠJ se    budu  
chovat  tak, abych nepoškozoval/-a jeho dobré jméno.

10. Chování, práva a povinnosti žáků v DM a ŠJ jsou určeny Vnitřním řádem, se kterým se musí všichni seznámit. Seznámení se 

11. Zákonní zástupci i žáci berou tímto na vědomí, že dosažením zletilosti žáků přechází na ně veškerá práva a povinnosti  

Dohoda o podmínkách ubytování a stravování v domově mládeže a školní jídelně, uzavřená mezi:

 8. Týdenní provoz DM a ŠJ začíná v neděli v 17,00 hodin a končí v pátek v 15,00 hodin.

 9. Pokud platba inkasním způsobem z nějakého důvodu neproběhne, musí žák zaplatit dlužnou částku do konce měsíce v kanceláři 

     DM a ŠJ v hotovosti.

    d) žáci poprvé umístění v DM a ŠJ 2 fotografie formátu občanského průkazu, starší žáci jednu fotografii

 3. Žáci ubytovaní v DM a ŠJ se v něm celodenně stravují. Případné výjimky povoluje ředitel.

 4. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák neuhradí opakovaně platbu za ubytování a stravu, může být žákovi umístění 

 5. Používání vlastních elektrospotřebičů je podmíněno souhlasem vychovatele a platnou revizní prohlídkou.
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