DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PRAHA 6, STUDENTSKÁ 10
PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 313203133
(vyplňte v počítači a podepsané zašlete v listinné podobě)
Příjmení
Jméno
Datum narození
Místo narození
Telefon uchazeče
Adresa
trvalého
bydliště

Rodné číslo
Číslo OP2
Státní občanství
Kód zdravotní pojišťovny
E-mail uchazeče

Ulice nebo obec, č. p.
Místo
PSČ, pošta
Kraj
Doba dojezdu z místa trvalého bydliště a
vzdálenost do školy
Zdravotní stav uchazeče a užívané léky
Výchovné problémy, požadavky na ped. sbor
Název školy
Telefon
Adresa školy
Studijní obor
Ročník
Podle kapacitních možností domova mládeže bych upřednostnil(a) ubytování v pokoji (zaškrtněte):

Hlavní budova Studentská 10 (bez možnosti pobytu SO,NE) Odloučené pracoviště U Boroviček 1 (možnost pobytu SO,NE)
□ třílůžkový pokoj s vlastním soc. zařízením 2.611,- Kč
□ třílůžkový pokoj se společným soc. zaříz. 2.511,- Kč
□ dvoulůžkový pokoj (pouze dívky)
2.611,- Kč

□ dvoulůžkový pokoj velký
2.411,- Kč
□ dvoulůžkový pokoj malý
2.311,- Kč
□ jednolůžkový pokoj (pouze chlapci) 2.611,- Kč

DM si vyhrazuje právo v odůvodněných případech upravit příspěvek na ubytování i v průběhu škol. roku dle vyhl. č. 108/2005 Sb.,
o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, a vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

Mám zájem o stravování ve školní jídelně :
□ ano
V případě, že ano, vyberte variantu stravování (zaškrtněte):
□ celodenní stravování
□ snídaně
□ obědy
□ večeře + II. večeře

99,- Kč (snídaně, oběd, večeře, pitný režim během dne)
39,- Kč
36,- Kč
34,- Kč

Rád(a) bych byl(a) ubytován(a) se spolužákem
(spolužačkou):
Zájmová činnost:
Jiná sdělení vychovateli:
Jsem kuřák:
□ ano
Zákonní zástupci

□ ne

Otec

□ ne

Matka

Jiný zák. zást. nebo osoba
plnící vyživovací povinnost

Příjmení a jméno
Adresa trvalého bydliště
Kontaktní e-mail
Telefon – bydliště
Telefon – zaměstnání
V případě, že existuje pouze jeden zákonný zástupce, nebo zákonný zástupce není rodič, je třeba tuto
skutečnost průkazným způsobem doložit formou přílohy k této přihlášce.

Adresa a e-mailová adresa, na kterou chcete zasílat zprávy v listinné a v elektronické podobě:
Prohlašuji (jeme), že veškeré uvedené údaje v Přihlášce k ubytování jsou pravdivé.
V
Podpis žáka-studenta:
……………………………………
Dne

Podpisy zákonných zástupců: ….………………………………..
……………………………………

