
 
 
 
 

 
       Město Židlochovice 
Komise sociální a zdravotní RM 
            Masarykova 100 
        667 01 Židlochovice  
 
            Žádost o umístění v Domě s pečovatelskou službou 
 
Jméno a příjmení žadatele:……………………………………………………….. 

datum narození:.…………………..…rodinný stav:……………………………. 

titul……….…………………… telefon:…………………………… 

Adresa trvalého pobytu:………………………………………………………….. 

Adresa, kde se žadatel zdržuje ( je-li rozdílná od trvalého pobytu): …………….. 

……………………………………………………………………………….…… 

Rodinní příslušníci: 
Jméno a příjmení                                              Bydliště 

 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Žadatel bydlí: ve vlastním domě – vlastním bytě – obecním bytě – družstevním bytě –            
                       v podnájmu – u příbuzných – s rodinou – osaměle*) 
 
Zavazuji se, že po přijetí do Domu s pečovatelskou službou budu využívat  tuto pečovatelskou 
službu:          Dovážku oběda                    ano – ne*)                                  *) nehodící se škrtněte 
                      Pedikúru                              ano – ne*) 
                      Koupel včetně mytí vlasů   ano – ne*) 
                      Donášku nákupů                 ano – ne*) 
                      Doprovod mimo domov     ano – ne*) 
                      Praní, žehlení a drobné opravy prádla          ano – ne*) 
                      Běžný  - velký úklid domácnosti                  ano – ne*) 
                      Poskytnutí běžných úkonů osobní hygieny  ano – ne*) 
            
Důvod podání žádosti ( proč si žadatel přeje být umístěn v Domě s pečovatelskou službou): 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Kdo má být informován o závažném onemocnění nebo úmrtí žadatele, bude-li do zařízení 
přijat ?  
Jméno a příjmení:…………………………..………….…Tel.:………………….. 
Adresa :……………………………………...……………………………………. 

 



Prohlášení žadatele: 
 
 Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl(a) jsou pravdivé a jsem si 
vědom(a) případných následků za uvedení nepravdivých údajů. 
 Souhlasím s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a změně některých zákonů, byly osobní údaje o mé osobě a osobách uvedených na této 
žádosti použity v dalším řízení týkajícím se přijetí do Domu s pečovatelskou službou a 
uchovávány až do jejich skartace. 
 V případě, že mé žádosti nebude okamžitě vyhověno, a žádost bude zařazena do 
seznamu žadatelů, oznámím neprodleně veškeré změny, které by mohly mít vliv na přijetí 
do Domu s pečovatelskou službou. 
 
 
 
V …………………………… dne …………………….. …………………………………….. 
                                                                                                     vlastnoruční podpis 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Vyjádření lékaře o vhodnosti umístění žadatele do Domu s pečovatelskou službou ( úplná 
soběstačnost, dobrý zdravotní stav, nezbytnost zavedení pečovatelské služby). 
(Dg. a stupeň funkčního postižení) 
 
 
 
 
 
 
 
Žadatel je schopný k pobytu v DPS:     ANO  -  NE 
(Provoz pečovatelské služby je  v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin) 
 
 
 
 
 
 
 
       ………………………………………. 
                         razítko a podpis 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Osobní údaje byly ověřeny z OP č……………………………………………. 
 
………………………..   …………………………..   ……………………………………… 
            dne                                     ověřil(a)                                          razítko  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
K žádosti doložte: 
---------------------  
 
1. Občanský průkaz žadatele 
 
2. Doklad o výši důchodu popř. jiných příjmů 


