
 
PŘIHLÁŠKA DO DOMOVA MLÁDEŽE 

Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Nová Paka, Kumburská 740 

dm. Gymnp.cz       tel.: 493 721 321, mob.: +420 603 275 879       vychovatele@gymnp.cz 
 

 

Adresa domova mládeže: 
 
Gymnázium a SOŠ pedagogická, DOMOV MLÁDEŽE                                   Došlo dne:  
Kumburská 1028, 509 01 Nová Paka                                                              Počet listů/příloh: 
                                                                                                                               Č. j.: 
 dm.gymnp.cz                                                                                                      Zpracoval: 

 
 

Žádám o přijetí do domova mládeže na školní rok:            2021/2022 
 

 

 

 

Datum narození:                                                                                       Místo:      

Číslo občanského průkazu (u cizinců číslo pasu):       

Zdravotní pojišťovna, kód:                                             

 

Škola, kterou bude ubytovaný/ná navštěvovat 

název a adresa školy:     
 

 

obor                                                                                                          ročník:     

 

Adresa 
trvalého  
Pobytu: 

 

 

Kontaktní adresa:  
(vyplnit jen v případě 

jiné doručovací adresy) 
 

 

Otec (O): 
Jméno a příjmení:            

Trvalý pobyt:        

Telefon:                                                                           E-mail:  

 

Matka (M): 
Jméno a příjmení:  

Trvalý pobyt:        

Telefon:                                                                           E-mail: 

 

Jiný zákonný zástupce (JZZ): 
Jméno a příjmení:            
Trvalý pobyt:        

Telefon:                                                                           E-mail:  

Státní občanství: 
 

Příjmení:           

Jméno:               

Telefon:            



 
PŘIHLÁŠKA DO DOMOVA MLÁDEŽE 

Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Nová Paka, Kumburská 740 

dm. Gymnp.cz       tel.: 493 721 321, mob.: +420 603 275 879       vychovatele@gymnp.cz 
 

 

Informace pro vychovatele 

Zdravotní stav ubytovaného/né: 
 

Nemoci, způsob léčby, pravidelné užívání léků, alergie, jiná závažná sdělení: 
 

Zájmová činnost: 
 

Jiné důležité informace pro DM (vychovatele): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Prohlašuji, že všechny uvedené informace jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) žádné závažné skutečnosti. 
 
V                                                                                      Podpis uchazeče:* 
 
Dne:                                                                                Podpis zákonného zástupce:* 
 
* V případě elektronického podání napište své celé jméno. 

 
 

Přihláška do domova mládeže platí jeden školní rok. Přijetí či nepřijetí do DM oznámí ředitel školy a vedoucí 
domova mládeže zákonným zástupcům nezletilých či zletilých žáků písemně Vyrozuměním o přijetí.  
 

Řízení o umísťování žáků do domova mládeže se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005 Sb.,  
o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. 
 

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 365/2000 Sb., informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 


