
 

 
 

          

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA  

do domova mládeže 

 

Žádám o přijetí do domova mládeže na školní rok       2022/2023 
 

Příjmení:                                                                                                      

Jméno:                                                                                                                 

 

Místo trvalého 

pobytu 

ulice, číslo domu: 

místo, (obec):  

PSČ, pošta: 

 

Škola, kterou bude žák(yně), student(ka) VOŠ  navštěvovat: 

Škola název školy: 

adresa školy:      

obor:                                                                        délka vzdělávacího programu:               ročník: 

 

Adresa  pro doručování písemností: 

 

 

 

 

 

telefon:                                                            mobilní telefon žáka: 

 

 

 

 

 

Střední škola polytechnická Brno, 
Jílová, příspěvková organizace 
Domov mládeže 
Jílová 164/36g 
639 00 Brno 

Datum narození:                                                                                                       Státní občanství: 



 

 

 

Informace o domově mládeže:          

• Žáci jsou ubytováni ve dvou a třílůžkových pokojích. Domov mládeže je zařazen do I. kategorie. 

• 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 stanovena pro školní rok 2022/23 na 1 600,- Kč za měsíc. K úpravě cen může 
dojít ve zdůvodněných případech i  průběhu školního roku. 

• V případě odstoupení od této přihlášky před nástupem nebo v průběhu škoního roku je zákonný zástupce 
žáka nebo zletilý žák povinen předem prokazatelně (písemně) oznámit do domova mládeže své 
rozhodnutí. 

• Žákům ubytovaným na domově mládeže Brno, Jílová 38 je poskytováno stravování v rozsahu dvou 
hlavních jídel (oběd, večeře) a dvou doplňkových jídel (snídaně, přesnídávka).   

• V případě přijetí syna/dcery se zavazuji dodržovat termíny plateb za ubytování vždy do 22. dne v měsíci 
PŘEDEM. 

• Potvrzuji, že jsem se seznámil s vnitřním řádem domova mládeže – www.jilova.cz. 

• Bližší  informace  včetně  fotogalerie  naleznete  na  www.jilova.cz  nebo  tel. 543 42 45 17, 543 42 45 50, 
773 67 01 29, 601 57 60 41, e-mail: pokorna@jilova.cz. 

 

 
Otec:   
Příjmení a jméno:                                                   

 
trvalé bydliště: 

 
mobilní telefon:                                            

 

Matka:  

Příjmení a jméno:                                                   

 
trvalé bydliště: 

 
mobilní telefon:                                           

 

Jiný zákonný zástupce:  

Příjmení a jméno:                                                   

 
trvalé bydliště: 

 
mobilní telefon:                                                    

 
 

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) závažné skutečnosti. Údaje jsou 
poskytovány v souladu s GDPR. 
 
 
 
 
V                                                                                            Podpis žáka (studenta): 
 
 
 
Datum:                                                Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka: 

 
   

http://www.jilova.cz/
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