Přihláška do DM a ŠJ
SOŠ a SOU Písek, Komenského 86, 397 01, Písek
DM a ŠJ, Budějovická 1664, 397 01, Písek

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.Uvedené údaje podléhají ochraně osobních údajů dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Žádám o přijetí do domova mládeže a přihlašuji se ke stravování na školní rok

2019/2020
Příjmení:

Státní příslušnost:

Jméno:
Narození:
den:

měsíc:

rok:

místo:

Telefon žáka:
okres:

Adresa trvalého bydliště:
ulice, číslo domu:
místo (obec), okres:
PSČ, pošta:
Škola, kterou bude žák, student navštěvovat:
název:
adresa:
obor:

ročník:

Adresa na kterou Vám budeme zasílat zprávy:
jméno a příjmení
adresa:
telefon:
e- mail:
Údaje domova mládeže:
Adresa:
Domov mládeže a školní jídelna, Budějovická 1664, 397 01, Písek
telefon: 382 214 983-4 , www.dm-pi.cz, email: sefcikova@dm-pi.cz
Žáci jsou ubytováni ve dvou a třílůžkových moderně zařízených pokojích. Stravování je zajištěno
přímo v areálu DM.
Nabídka zájmových kroužků: hudební, dramatický, výtvarný, střelecký, sportovní,
vitráží Tiffany a drátování. Další nabídka pro volný čas: dvě fitcentra, venkovní hřiště
s umělým povrchem, venkovní pingpongový areál, pingpongový stůl v budově, herny stolního fotbalu,
relaxační místnost, střelnice, herna s kulečníkem, cvičebna s videem pro dívky, hudebna, divadelní
sálek a žákovská knihovna . Možnost připojení k internetu přímo v pokoji.
Pro ostatní jsou k dispozici internetové pracovny. Žáci mohou využívat kuchyňky v budovách DM.

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA ADRESU DM:

do 31.5.2019
prezentační razítko

Vyplňte hůlkovým písmem

Otec:

příjmení a jméno:

trvalé bydliště:
e-mail:

mobil:

Matka:

příjmení a jméno:

trvalé bydliště:
e-mail:

mobil:

Jiný zákonný zástupce:

příjmení a jméno:

trvalé bydliště:
e-mail:

mobil:

ZDRAVOTNÍ STAV ŽÁKA - v zájmu ubytovaného žáka je důležité, aby ubytovací zařízení bylo podrobně
informováno o všech zdravotních omezeních:
bez omezení
se zdravotním nebo i psychickým omezením - zaškrtněte – v případě zdravotních obtíží
podrobně specifikujte:

Zájmová činnost žáka:

Ubytování:

zaškrtněte požadované

Ubytování měsíční

cena 1100,- Kč

Ubytování ob týden

cena 550,- Kč

Stravování:
celodenní
snídaně + večeře

zaškrtněte požadované
podle přiložené informace
ke stravování ubytovaných žáků

Cenu za stravování a ubytování lze v odůvodněných případech upravit i v průběhu školního roku
podle vyhl. č. 107/2005 Sb., vyhl. č. 108/2005 Sb. a zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném
znění.
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) závažné skutečnosti.

V

Podpis uchazeče:

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

