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PŘIHLÁŠKA 
do domova mládeže 

 

 

Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 
Purkyňova 256/9 
Předměstí 
568 02 Svitavy 
 

Žádám o přijetí do domova mládeže na školní rok 
2021/22 
 

Příjmení  
a jméno žáka: 

 

Datum narození:  
Rodné číslo: 

 

Státní občanství:  Zdravotní 
pojišťovna: 

 

Telefon (mobil):  E-mail:  

Místo trvalého 
pobytu: 

PSČ:  Místo (obec):  

Ulice a číslo 
domu: 

 

Místo pobytu v ČR 
(pokud se liší od 
místa trvalého 
pobytu): 

PSČ:  Místo (obec):  

Ulice a číslo 
domu: 

 

Název školy, 
kterou bude žák 
navštěvovat: 

 obor: 
 

Adresa školy: 
 

ročník:  

Příjmení  
a jméno zák. 
zástupce 1: 

 

Telefon (mobil):  E-mail:  

Místo trvalého 
pobytu: 

PSČ:  Místo (obec):  

Ulice a číslo 
domu: 

 

Místo pobytu v ČR 
(pokud se liší od 
místa trvalého 
pobytu): 

PSČ:  Místo (obec):  

Ulice a číslo 
domu: 

 

Podací razítko 

 
 
 
 



 

 

Příjmení  
a jméno zák. 
zástupce 2: 

 

Telefon (mobil):  E-mail:  

Místo trvalého 
pobytu: 

PSČ:  Místo (obec):  

Ulice a číslo 
domu: 

 

Místo pobytu v ČR 
(pokud se liší od 
místa trvalého 
pobytu): 

PSČ:  Místo (obec):  

Ulice a číslo 
domu: 

 

Údaje o zdravotní způsobilosti žáka, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na 
poskytování školské služby (nemoci, způsob léčby, pravidelné užívání léků, alergie, jiná závažná 
sdělení): 
 
 
 
 

 
V ..........................................................................    Datum: ........................................................................ 
 
Podpis uchazeče:..................................................   Podpis zák. zástupce: ............................................... 

 

Informace domova mládeže 

 Přihláška do domova mládeže platí na jeden školní rok. 

 Ceny poskytovaných služeb: 
o měsíční poplatek za ubytování činí 900,- Kč (pokoj 2. kategorie - 4 žáci) nebo 1.350,- Kč 

(pokoj 1. kategorie – 2-3 žáci), 
o měsíční platba za ubytování je splatná do konce předchozího měsíce. 

 Vzhledem ke změnám právních předpisů a k možným změnám cen vstupů si SZŠ Svitavy vyhrazuje 
právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit i v průběhu školního roku. 

 Celodenní stravování zajišťuje školní jídelna SZŠ Svitavy. Ke stravování je třeba vyplnit samostatnou 
přihlášku. Tato přihláška obsahuje také údaje pro úhradu ubytování. 

 

Informace o zpracování osobních údajů 

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (GDPR)  
 
1. Správcem osobních údajů je Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256, IČ 00498815, kontaktní e-
mail skola@szs.svitavy.cz. 
2. Účelem zpracování je poskytovat žákům ubytování, výchovu a vzdělávání navazující na výchovně vzdělávací 
činnost škol a zajišťovat jim stravování dle § 117 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 108/2005 
Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. 
3. Právní základ 
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracování nezbytné pro plnění smluvní povinnosti 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR plnění právní povinnosti 
4. Subjekt osobních údajů (fyzická osoba) uvedením údajů souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů nad 
zákonný důvod: e-mail žáka a zákonného zástupce, telefon žáka a zákonného zástupce. Údaje slouží pro lepší 
komunikaci s žákem a zákonným zástupcem. Tento souhlas může subjekt osobních údajů kdykoliv odvolat. 
Poskytnutí těchto údajů není podmínkou pro poskytování služeb dle odstavce 2. 
5. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo se obrátit na našeho pověřence pro ochranu 
osobních údajů. Kontakt je uveden na webu školy www.szs.svitavy.cz. 
6. Podrobné zásady zpracování údajů včetně poučení o právech subjektu údajů jsou k dispozici u ředitele školy. 

 


