Přihláška do domova mládeže
Domov mládeže a Školní jídelna,
Písek, Budějovická 1664
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.

Budějovická 1664, 397 01 Písek
Žádám o přijetí do domova mládeže na školní rok
Příjmení:

2017/2018
Státní občanství:

Jméno:
Narození:
den:

měsíc:

rok:

místo:
rodné číslo:

okres:
číslo OP:

kód zdravotní pojišťovny:

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, Písek, Budějovická 1664,
Budějovická 1664, 397 01 Písek
tel.: 382 214 983-4 , 382 212 597
www.dm-pi.cz
email: nejedly@dm-pi.cz
Žáci jsou ubytováni ve dvou a třílůžkových moderně zařízených pokojích. Stravování je zajištěno
přímo v areálu DM.
Nabídka zájmových kroužků: hudební a pěvecký, dramatický, výtvarný. střelecký, sportovní,
aerobiku, 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 31.5.2017
prezentační razítko domova mládeže

Vyplňte hůlkovým písmem

Otec:

příjmení a jméno:

trvalé bydliště:

tel.byt:
*)

adresa zaměstnavatele :
*)

telefon do zaměstnání :

Matka:

mobil:

e- mail:

příjmení a jméno:

trvalé bydliště:

tel.byt:

adresa zaměstnavatele *):
*)

telefon do zaměstnání :
Jiný zákonný zástupce:

mobil:

e- mail:

příjmení a jméno:

trvalé bydliště:

tel.byt:

adresa zaměstnavatele *):
*)

telefon do zaměstnání :

mobil:

e- mail:

Název školy, ze které žák, student přichází:

Nemoci, způsob léčby, pravidelné užívání léků, jiná závažná sdělení:

Zájmová činnost:

Dobrovolná sdělení:
Počet dětí v rodině:

Věk sourozenců:

1000,- Kč
83,- Kč

Měsíční poplatek za ubytování
Částka za celodenní stravování

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.
*) nepovinný údaj

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

V

Podpis uchazeče:

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

INFORMAČNÍ SDĚLENÍ
Od 1. 7. 2017 dochází k organizační změně, po sloučení schváleném zřizovatelem Jihočeským krajem se staneme
součástí organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86, IČ 00511382.
www:
email:
telefon:

www.sou-pi.cz
info@sou-pi.cz
382 212 895

Výše uvedené podmínky zůstávají v platnosti i po uskutečnění této organizační změny.

