
 
  

 

 
 

Informace pro přijaté uchazeče o ubytování na domově mládeže 
 
 
Ubytování poskytujeme ve dvou a třílůžkových pokojích. Domov mládeže je zařazen do I. kategorie. 
      
Pro žáky je v domově mládeže připraven bohatý program, mohou navštěvovat různé zájmové kroužky 
a to sportovní, kulturní i výtvarné. Domov mládeže je také vybaven hernou stolního tenisu a fotbálku 
a je zde kulečník. Pravidelně navštěvujeme kina, divadla, chodíme si zahrát lasergame, paintball, 
navštěvujeme jumppark, chodíme na motokáry a další dle aktuálního zájmu žáků. Bližší informace o 
naší bohaté mimoškolní činnosti získáte na webových stránkách www.jilova.cz pod odkazem Domov 
mládeže. 
Na domově mládeže je pro žáky Wi-Fi i pevné připojení k internetu. Žáci mohou rovněž využívat 
pračku se sušičkou, na každém podlaží je mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, lednička a televize. 
 
Domov mládeže poskytuje žákům celodenní stravování (snídaně + přesnídávka do školy, oběd – 
výběr ze tří jídel a večeře – výběr ze dvou jídel). 
 
Možnost osobní návštěvy a prohlídka našeho domova mládeže je možná každý pracovní den mimo 
prázdniny. 
 
Úhrada za ubytování a stravování je dána vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhl. č. 
108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.  
Úhrada za ubytování je pro rok 2021/22 stanovena na 1 600,- Kč za měsíc. 
 
Ubytování a  stravování  je  nutno  uhradit předem (vždy do 22. předchozího měsíce) ve výši 3 400,- 
Kč (u žáků, kteří budou v naší jídelně odebírat celodenní stravu) nebo ve výši 2 700,00 (u žáků cizích 
škol, kteří budou obědvat na své kmenové škole) na č. ú. 75139621/0100.  
U žáků, kteří budou v domově mládeže ubytování poprvé nebo si nechali v letošním školním roce 
vrátit zálohu za klíče, navyšte prosím první platbu o zálohu na klíče od pokoje a skříně ve výši 300,00 
Kč. 
Úhradu proveďte jediným převodním příkazem.  

Při úhradě použijte jako variabilní symbol rodné číslo žáka bez lomítka. 
Z celkové částky Vám bude 1 600,- převedeno na účet za ubytování, 300,- na zálohu za klíče u žáků, 
kteří nemají zálohu zaplacenou z předchozích let a zbývající částka na stravovací účet na daný 
měsíc.  
Pro školní rok 2021/22 byly stanoveny ceny za stravu ve výši snídaně + přesnídávka 29,00 Kč, oběd 
35,00 Kč a večeře 33,00 Kč. Stravu si žáci objednávají sami a lze ji objednat na terminálu ve škole 
od 25. 8. 2020, případně mailem (pokorna@jilova.cz), telefonicky (543 424 550) nebo přes internet 
(přihlašovací údaje vám na vyžádání zašleme). Stravu nelze objednat v případě, že na stravovacím 
účtu ubytovaného není dostatek finančních prostředků. Strava se objednává a odhlašuje nejpozději 

den předem do 12,00 hod. Nezapomeňte si objednat stravu na první dny školního roku. 
 
Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme – kontakty viz dále. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
         Mgr. Lenka Pokorná 
                   vedoucí vychovatelka 
V Brně 22. června 2021 

http://www.jilova.cz/


 
  

 
 
 
 

Praktické informace k nástupu na domov mládeže 
 
 
Nástup na domov mládeže je možný již v úterý 31. srpna 2021 v době 18,00 – 22,00 hod. nebo ve 
středu 1. září 2021 během dne.  
 
 
Ubytovaní žáci budou na domově mládeže potřebovat: 
 

• věci osobní potřeby 

• hygienické potřeby včetně ručníku 

• přezůvky  (pantofle),  NE TENISKY 

• pyžamo (ložní povlečení dostávají – pravidelná výměna)  

• sportovní oblečení a obuv 

• příbor, hrnek, misku, malou lžíci pro individuální potřebu  

• pokud užívají nějaké léky (včetně léků na bolení hlavy apod.) 
 
 
Při nástupu na domov mládeže budete odevzdávat: 
 

• souhlas se zpracováním osobních údajů vztahující se ke Střední škole polytechnické Brno, 
Jílová a k domovu mládeže 

• prohlášení o bezinfekčnosti 

• seznámení s vnitřním řádem domova mládeže 

• přihláška ke stravování 
Všechny formuláře jsou součástí tohoto dopisu. 
 
 
Důležité kontakty:  
  
vedoucí vychovatelka: 5 43 42 45 17      601 57 60 41  pokorna@jilova.cz 
domov mládeže:  5 43 42 45 50    773 67 01 29  pokorna@jilova.cz 
stravování:   5 43 42 45 15  777 67 01 38   halamkova@jilova.cz 
 
 
Spojení: od hlavního vlakového nádraží tramvají: 
  č. 2 – směr Modřice (zastávka Celní)……………......   6. zastávka 
  č. 8 – směr Starý Lískovec (zastávka Vsetínská)……  5. zastávka 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Já, níže podepsaný/á 
 

jméno:   ……………………………………………………………………………….………… 

datum narození: …………………………………………………………………………………………. 

trvale bytem:  …………………………………………………………………………………………. 
 

jakožto zákonný zástupce žáka/žákyně 
 

jméno:   ……………………………………………………………………………….………… 

datum narození: …………………………………………………………………………………………. 

trvale bytem:  …………………………………………………………………………………………. 

 

tímto uděluji Střední škole polytechnické Brno, Jílová, příspěvkové organizaci, se sídlem Jílová 164/36g, 

639 00 Brno, IČO 00638013, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů žáka/žákyně, a to:  

 

(křížkem označte vyhovující políčko) 

 

informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu  

a potřeby ošetření žáka/žákyně. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání školní docházky 

a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt; 

 

fotografie a videozáznamy, a to pro účely pořizování záznamů z akcí školy pro účely evidence, 

archivace a propagace školy a jejích akcí, včetně zveřejnění těchto fotografií a videozáznamů, 

včetně jména, příjmení a třídy žáka/žákyně na webových stránkách školy, v propagačních 

materiálech školy, na nástěnkách školy, na datových uložištích, v místním a regionálním tisku a školní kronice. 

Tyto osobní údaje budou zpracovávány a zveřejňovány po dobu 15 let po ukončení školní docházky, následně 

budou uloženy výhradně pro účely archivace, vědeckého a historického výzkumu a pro statistické účely (včetně 

případného zařazení do kroniky školy, ročenky školy apod.). 

 

zájmy žáka/žákyně, a to pro účely zefektivnění služeb ubytovacího zařízení. Tento osobní údaj 

bude zpracováván po dobu čerpání služeb a po dobu archivačních a skartačních lhůt. 

 

 

Jsem si vědom toho, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoliv odvolat.  

 

Současně svým podpisem stvrzuji, že mi byly předány informace o všech činnostech zpracování osobních údajů, 

především informace o účelech, rozsahu a době zpracování osobních údajů, o právním důvodu zpracování, jakož 

i o příjemcích zpracovávaných osobních údajů v souladu se čl. 13 nařízení č. 2016/679, obecným nařízením o 

ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. 

 

Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat po škole přístup ke zpracovávaným osobním údajům, uplatnit 

právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti 

zpracování, mám-li za to, že zpracování není zákonné, případně mám právo podat stížnost k Úřadu na ochranu 

osobních údajů.  

 

V..............................................dne.............................. 
 

_____________________________  
podpis 



 
  

 
 

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI UBYTOVANÉHO 
Domov mládeže Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvková organizace 

 

Příjmení:   Jméno:   

Datum narození:   

Adresa:   
Potvrzuji, že výše uvedený žák/student v posledních třech týdnech nepřišel do styku s žádnou infekční 

chorobou a ani mu nebyl ze strany ošetřujícího lékaře nebo krajského hygienika nařízen zvýšený dohled či 
karanténa. Prohlašuji, že se u výše uvedeného žáka/studenta neprojevují a v posledních dvou týdnech 

neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a 
čichu apod.). 

Datum: Podpis ubytovaného: 

  Podpis zák. zástupce: 
Potvrzení se vyplňuje v den nástupu na domov mládeže, odevzdává se při nástupu. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEZNÁMENÍ S VNITŘNÍM ŘÁDEM DOMOVA MLÁDEŽE 
 
 
 
Jméno žáka: ..................................................... 
 
Prohlašuji, že jsem se seznámil s vnitřním řádem domova mládeže Střední školy 
polytechnické Brno, Jílová, příspěvková organizace pro školní rok 2021/22. 
 

Vnitřní řád domova mládeže je uložen na webových stránkách školy www.jilova.cz a je 
vyvěšen v tištěné podobě ve vestibulou domova mládeže. 
 
 
 
 
...............................................     ................................................. 
 podpis žáka          podpis zákonného zástupce 
 
 
 
V ...................................................... dne ........................ 
 

http://www.jilova.cz/


 
  

 
 

Přihláška ke školnímu stravování – ubytovaní žáci 
 
Přihlašuji tímto syna/dceru ke školnímu stravování ve školní jídelně Brno, Jílová 36g 
pro školní rok: 2021/22 
  
Jméno a příjmení:  ………………………………………………………………. 
 
Datum narození:  ……………………. 
 
Bydliště:   ……………………………………………………………….. 
 
Škola:    ……………………………………………………………….. 
 
Obor:    ………………………………………………………………. 
 
Třída                                ……………..   
  
E- mail                               ……………………………  
 
Ve školní jídelně Brno, Jílová 36g, budu odebírat tato jídla: 
 

 snídaně + přesnídávka, večeře 

 snídaně + přesnídávka, oběd, večeře 

 

Žákům ubytovaným na domově mládeže lze poskytnout další dvě doplňková jídla a to (nehodící se 
škrtněte): 
odpolední svačinu  mám zájem  nemám zájem 
II. večeři   mám zájem  nemám zájem 
Bude-li souhlasit nadpoloviční většina zletilých strávníků a zákonných zástupců nezletilých strávníků 
bude poskytnuto snídaně a přesnídávka, oběd a večeře.  
 
Žáci si stravu přihlašují a odhlašují sami a to nejvýše do aktuální výše stravovacího konta. 
 
Upozorňujeme, že dle školského zákona č. 561/2004 Sb.,§ 119 se uskutečňuje školní stravování žáků 
pouze v době jejich pobytu ve škole. To znamená, že v případě absence žáka musí být strava 
odhlášena (s výjimkou prvního dne nepředpokládané absence) a to internetem, telefonicky nebo na 
email školní jídelny.  Žák může za sníženou úhradu (finanční normativ) odebrat stravu pouze první 
den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak bude doúčtována úhrada jídla do plné výše (tj. i 
s věcnou a mzdovou režii) a to i v případě, že stravu nevyzvednete. Odhlašování stravy v případě 
nepřítomnosti je povinností zákonného zástupce žáka nebo plnoletého žáka. 
 
Potvrzuji, že jsem se seznámil s vnitřním řádem školní jídelny. 
 
 
 
Podpis žáka: ………………………….. Podpis zákonného zástupce žáka: ……………………. 
 
 
V …………………….. dne …………………………       

 
Tuto vyplněnou přihlášku pošlete poštou na adresu Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g, 639 00 Brno 
nebo ji s sebou přiveze žák v den nástupu na domov mládeže. 


