
název:

adresa:

obor: ročník:

1.

2.

místo:

datum:

zdravotní pojišťovna:

Termín odevzdání přihlášek k ubytování a stravování do 15. května 2018

Případné požadavky na složení žáků na pokoji:

Adresa, na kterou Vám budeme zasílat zprávy:

telefon:

Údaje domova mládeže:

 

Škola, kterou bude žák (žákyně) navštěvovat:

Adresa

trvalého

bydliště: místo, (obec), okres:

ulice, číslo domu:

PSČ, pošta:

Narození:

Příjmení:

Jméno:

Státní příslušnost:

telefon:

Žádám o přijetí do domova mládeže na školní rok 2018/2019

PŘIHLÁŠKA
DOMOV MLÁDEŽE

TŘEBÍZSKÉHO 22

370 06    ČESKÉ BUDĚJOVICE



Snídaně s přesnídávkou 23,- Kč celkem, večeře s odpolední svačinou 31,- Kč..

případně + 13,00Kč

*) nepovinný údaj

trvalé bydliště:

trvalé bydliště:

telefon byt (mobil): telefon zaměstnání:*

případech upravit i v průběhu školního roku (Vyhláška č. 108/2005 Sb., o domovech mládeže, 

Matka - Příjmení a jméno:

Informace pro vychovatele:
Nemoci, způsob léčby, pravidelné užívání léků, jiná závažná sdělení

MÁM - NEMÁM zájem o rozšíření stravování o druhou večeři dle § 4 vyhl. č. 107/2005 Sb.,odst. 1 písm. b. Pro  

Druhá večeře bude podávána společně s večeří a odpolední přesnídávkou. Druhou večeři je možné odhlásit.

dle odst. 8 § 4 vyhl. č. 107/2005 Sb., za současného sloučení finančních normativů určených pro tato jídla. 

druhou  večeři je stanoven finanční normativ 13,- Kč. Beru na vědomí, že o tuto částku se povýší celková cena 

telefon zaměstnání:*telefon byt (mobil):

83,00 Kč             

Informace pro školní jídelnu: nehodící škrtněte! 

SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM se sloučením snídaně s dopolední přesnídávkou a večeře s odpolední svačinou

za celodenní stravování.

Měsíční poplatek za ubytování pro školní rok 2018/19 1 100,00 Kč           

Částka za celodenní stravování pro školní rok 2018/19

Podpis zákonného zástupce:Datum:

se seznámil(a) s platným vnitřním řádem domova mládeže.

Podpis uchazeče:

Vzhledem ke způsobům financování si ředitelství školy vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) závažné skutečnosti a že jsem

vyhláška č. 463/2011 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů).

telefon zaměstnání:*

Zájmová činnost

telefon byt (mobil):

Jiný zákonný zástupce:

Otec - Příjmení a jméno:

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

trvalé bydliště:


