
Domov mládeže a Školní jídelna

Holečkova 2, České Budějovice,  370 04
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příjmení a 
jméno žáka:

mobilní 
telefon:

datum 
narození:

rodné 
číslo:

státní 
občanství:

číslo OP:

adresa na kterou chcete zasílat zprávy. (VYPLŇTE POUZE JE.LI JINÁ NEŽ TRVALÉ BYDLIŠTĚ)

ulice, čp, 
obec, PSČ:

název školy: třída 
(ročník):

adresa školy: studijní 
obor:

rodiče:
příjmení a 
jméno:

adresa 
trvalého 
bydliště:

e-mailová
adresa:
telefon:

informace pro vychovatele:
zdravotní stav 
žáka:    
(nemoci, léčba, 
užívané léky)

zájmová 
činnost:

adresa 
trvalého 
bydliště: 
(ulice, čp, obec, 
PSČ)

požadavky na 
složení žáků 
na pokojích: 
(pokoje jsou 
třílůžkové)

otec: matka: jiný zákonný zástupce:

 Přihláška k ubytování na školní rok 2018/2019

zdravotní 
pojišťovna:



Místo pro doplnění informací a jiná sdělení ze strany zákonných zástupců:

Konečný termín pro podání přihlášek na školní rok 2018/2019 je 25. 5. 2018!

Podpis uchazeče: ………………………………………………… V

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………. dne:

Informace DM a ŠJ

Naše organizace se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 108/2005Sb. o školských, výchovných

bude žákovi OKAMŽITĚ ukončen pobyt v DM.

Vedení DM si vyhrazuje právo uvedené ceny v odůvodnělých případech upravit i v průběhu školního roku, v souvislosti
s platnými předpisy.

Přihláška do DM platí jeden školní rok a ubytování není nárokové. 

O přijetí k ubytování a umístění žáka rozhoduje řediteka DM v souladu s  „Organizační směrnicí ředitele k umísťování žáků v DM“ 

Konečný termín pro podání přihlášek na školní rok 2018/2019 je 25 5. 2018!
Přihlášku je nutno doručit na adresu DM. Rozhodnutí ohledně umístění oznámí ředitelka zákonným zástupcům do 15. 6. 2018, 
v případě přijetí obdržíte podrobné informace o platbách a dalších organizačních záležitostech spojených s pobytem v DM.

Měsíční úhrada za ubytování je 1.400,-Kč a hradí se do 20. dne předcházejícícho měsíce. Výše úhrady se nemění 
i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci (§ 5 vyhl. 108/2005 Sb., ve znění novely 436/2010 Sb.).

V případě odstoupení od této přihlášky je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák povinen tuto situaci ihned oznámit DM.

Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena Vnitřním řádem DM, se kterým jste povinni se 
seznámit a je zveřejněn na www.dmcb.cz.

Poplatek za celodenní stravování ve školní jídelně DM  je 83,- Kč a hradí se do 20. dne předcházejícího měsíce.

V případě, že nedojde k úhradě poplatků za ubytování a stravu po dobu 2 po sobě následujících měsíců, 

Žádám o přijetí do Domova mládeže a Školní jídelny v Českých Budějovicích, Holečkova 2, 
a prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/a závažné skutečnosti.

a ubytovacích zařízeních a jejich novelami.
Údaje uvedené v přihlášce jsou zpracovány dle.§ 28 zákona č. 561/2004 Sb. a dle vyhlášky MŠMT č. 364/2005 Sb.,
ve znění později vydaných předpisů. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.


	List2

	mobilní telefon: 
	datum narození: 
	název školy: 
	adresa školy: 
	studijní obor: 
	příjmení a jméno žáka: 
	rodné číslo: 
	státní občanství: 
	číslo OP: 
	trvalé bydliště: 
	korespondenční adresa: 
	třída: 
	otec - příjmení a jméno: 
	otec - adresa: 
	otec - emailová adresa: 
	otec - telefon: 
	matka - příjmení a jméno: 
	matka - adresa: 
	matka - emailová adresa: 
	matka - telefon: 
	jiný zástupce - příjmení a jméno: 
	jiný zástupce - adresa: 
	jiný zástupce - emailová adresa: 
	jiný zástupce - telefon: 
	zdravotní stav: 
	pojišťovna: 
	zájmová činnost: 
	požadavky na ubytování: 
	doplňující informace: 
	obec: 
	datum: 


