
 

 
 

 
                                                         

                            STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ, ŘEMESEL A GASTRONOMIE,  TRUTNOV, P.O. 

 

Volanovská 243, 541 01 Trutnov  

 

   odloučené pracoviště: 

                                                                                           Střmenské podhradí 218, 549 57 Teplice nad Metují                                                                       

PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/ 2023 

(VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM) 

Příjmení a 
jméno:  

 
rodné 
číslo           

datum 
narození 

 místo 
narození 

 státní  
občanství 

 

Adresa 
trvalého 
bydliště: 

ulice č.p.  e-mail  

žáka 
 

PSČ  Město / 
Obec 

 mobilní 
tel.č.žáka 

 

Název školy  třída 
(ročník) 

 délka  vzděl.  
programu 

 

adresa školy  studijní 
obor 

 

Rodiče otec matka 

příjmení a jméno   

adresa trvalého 

bydliště  /1 
  

e-mailová adresa   

telefon   

Jiný zákonný zástupce nezletilého (nejsou-li jimi rodiče) 

příjmení a jméno  telefon   

adresa trvalého 

bydliště /1 
 e-mailová 

adresa 
 

Adresa, na kterou chcete zasílat zprávy z DM  - zaškrtněte a) nebo doplňte adresu u b): 

a)  adresa bydliště žáka    b)   jiná:  ………………………………………………………………. 

Informace pro vychovatele 

Zdravotní stav žáka důležité údaje o 
zdravotním postižení nebo 
znevýhodnění, omezení v 
činnostech, o užívání léků, 
chronických 
onemocněních apod.: 

 

Zájmová činnost - skupinové a individuální 
zájmy žáka 

 

 

Jiná důležitá sdělení 
pro vychovatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: /1 –  vypište, je-li adresa odlišná od adresy žáka  

  



 

  

Informace DM 

• DM je lokalizován na ulici Úpická 160 v Trutnově. O přijetí k ubytování a umístění žáka rozhoduje ředitelka Střední 
školy hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p.o. 

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

• Přihlášku nutno doručit na adresu HOREGAS Volanovská 243, 541 01 Trutnov. Termín pro podání přihlášky 
souvisí s datem přijetí. Z přijímacích kol ukončených před prázdninami dnem 30. červen, z dalších kol ihned po 
přijetí ke vzdělávání, nejpozději do 31. srpna. Na základě žádosti může ředitelka školy povolit výjimečně ubytování 
během školního roku. 

• Doručené přihlášky posoudí ředitelka školy na základě Kritérií pro přijetí vydaných pro příslušný školní rok (viz 
příloha) 

• Zamítavé stanovisko sdělí žadateli písemně nebo telefonicky do 15. července, v dalších kolech bez zbytečného 
odkladu. 

• Měsíční úplata za ubytování činí 800,- Kč včetně užívání elektrospotřebičů (může se změnit i v průběhu školního 
roku), je splatná nejpozději do 25. dne předchozího měsíce. Z této částky se ubytovaným odpočítává poměrná 
část měsíční úplaty za svátky, školní prázdniny, žákům HOREGAS i za volno udělené ředitelkou školy. Žák neplatí 
měsíční úplatu za ubytování v případě, že vykonává praxi na smluvních pracovištích mimo školu. 

• Vychovatel DM může dát podnět k ukončení ubytování žáka, který opakovaně nehradí platby za ubytování nebo 
soustavně, popř. hrubě poruší Vnitřní řád DM. 

• V případě odstoupení od této přihlášky před nástupem nebo v průběhu ubytování je zákonný zástupce žáka nebo 
zletilý žák povinen podat písemnou Výpověď. Ubytování končí uplynutím měsíční výpovědní doby, která začíná 
běžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. 

• Stravování: Žáci HOREGAS jsou povinni odebírat celodenní stravu ve školní jídelně v budově Volanovská 243, 
Trutnov, žáci ostatních škol budou objednávat stravu individuálně, dle organizace vyučování v příslušné škole. 
Orientační cena celodenní stravy na školní rok 2022/2023 je 100,- Kč (přesná cena bude známá na konci srpna 
2022). 

• Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena VŘDM, který obdrží žadatel o ubytování 
poštou s rozhodnutím o přijetí k ubytování. 

• 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.) v platném znění. 

• 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 zařízení a školní matriky, ve znění 
později vydaných předpisů. S osobními údaji je nakládáno v souladu s nařízením EP o ochraně osobních údajů 
(GDPR). 

 

Vyplní zájemci o ubytování, kteří žádají o přijetí v průběhu školního roku nebo žáci 2. a vyšších ročníků, kteří v předchozím školním 
roce nebyli ubytováni v našem zařízení (zatrhněte, co platí). 

Přihlášený žák dosud:        a) dojížděl do školy z místa bydliště nebo jiného místa 

b)  bydlel v místě školy v podnájmu  

c)  přestoupil na jinou školu 

d)  bydlel v místě školy v jiném domově mládeže (ve kterém) ………………………………..... 

e)  jiný důvod žádosti (vypište): 

Místo pro doplnění informací a jiná sdělení žadatele 

 

 

 

 

 

 

Žádám o přijetí do domova mládeže  a prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/-a žádné závažné 
skutečnosti. 

V  _____________________________      Podpis uchazeče o ubytování:   _________________________________ 
 

Datum:  _________________________   Podpis zákonného zástupce /2:  _________________________________ 
 

/2  Žádáme podpis zákonného zástupce (plátce náhrad za ubytování, příp. stravování) i u zletilých. 

  


