
PŘIHLÁŠKA
 DOMOV MLÁDEŽE

 TŘEBÍZSKÉHO 22

 370 06  ČESKÉ BUDĚJOVICE

 Žádám o přijetí do domova mládeže na školní rok:

  Příjmení:

  Jméno:

  Telefon:

  Datum:

  Místo:

  Zdravotní pojišťovna:

  Ulice, číslo domu:

  Místo, (obec), okres:

  PSČ, pošta:

  Škola, kterou žákyně bude navštěvovat:

  Název:

  Adresa:

  Obor:   Ročník:

  Termín odevzdání přihlášek k ubytování a stravování do 30. května 2020

  Případné požadavky na složení žákyň na pokoji:

  1.

  2.

2020/2021

  Adresa, na kterou chcete zasílat zprávy z DM:

  Údaje domova mládeže:

  Státní příslušnost:

  Narození:

Adresa  

trvalého 

bydliště

razítko

VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM

Přihláška ke stravování pro ubytované žákyně je k dispozici v kanceláři školní jídelny nebo na adrese: 

skolni.jidelna@sso.cz. Snídaně s přesnídávkou činí 25,00 Kč, večeře s odpolední svačinou 32,00 Kč, druhá večeře 13,00 Kč. 

Částka za celodenní stravování pro školní rok 2020/21 činí 101,00 Kč.

Informace školní jídelny:



  Zdravotní stav žákyně:

⁕

*1

mj. i elektronicky
*2

*3

i jejich rodiče mají právo na informace, plní-li vůči svému dítěti vyživovací povinnost.

Přihláška na DM platí na jeden rok a ubytování není nárokové.

který je umístěn na www.sso.cz

Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žákyň jsou stavovena Vnitřním řádem DM, 

⁕

Měsíční poplatek za ubytování pro školní rok 2020/21 činí 1 100,00 Kč. Zálohy jsou splatné předem vždy 

k 15. dni v měsíci. Poplatek za stravování se strhává společně s úplatou za ubytování jednou platbou.

V případě odsoupení od této přihlášky před nástupem nebo v průběhu ubytovnání je zákonný zástupce
⁕

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje v přihlášce jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/a žádné závažné skutečnosti. Dále 

prohlašuji, že jsem se seznámil/a s platným Vnitřním řádem Domova mládeže a že v případě, kdy dojde ke změně mnou 

uvedených osobních údajů v přihlášce, nahlásím tuto změnu bez zbytečného odkladu odpovědnému pracovníkovi DM 

(vychovateli).

⁕

Nepovinný údaj; rodičům doporučujeme e-mailovou adresu uvést, budou-li požadovat, aby zprávy z DM byly zasílány 

  Otec - Příjmení a jméno:*2

  Adresa trvalého bydliště:
*3

  Telefon: Email:*1

  Matka - Příjmení a jméno:
*2

  Adresa trvalého bydliště:
*3

  Telefon: Email:
*1

PDF do datové schránky: vw8jfk5. Sdělení o umístění bude zasláno zákonnému zástupci

Není-li jeden z rodičů zbaven rodičovských práv, tak je nutné uvést kontaktní údaje na oba rodiče, i když jsou rozvedeni apod.

Vypište, je-li adresa odlišná od adresy žákyně. Kontakt na nejméně jednoho z rodičů musí uvést i žadatelé zletilí, protože

  Jiný zákonný zástupce:

  Adresa trvalého bydliště:
*3

  Telefon: Email:*1

V:

Datum:

Podpis uchazečky o ubytování:

Podpis zákonného zástupce:

příp. zletilým žákům písemně do 15. června 2020. 

Přihlášku je nutné doručit v listinné podobě na adresu DM nebo zaslat podepsanou v jednom souboru

Celková částka činí max. 3500,00 Kč.

žákyně nebo zletilá žákyně povinna neprodleně a prokazatelně (písemně) oznámit do DM své rozhodnutí.

Informace pro vychovatele:

  Zájmová činnost:
*1

Nemoci, způsob léčby, pravidelné užívání 

léků, jiná závažná sdělení

(Upozorňujeme, že jste povinni podle zákona 561/2004 

Sb. nic nezatajit.)

⁕

  Informace Domova mládeže:


