Domov mládeže a Školní jídelna
Holečkova 2, České Budějovice, 370 04
telefon: 387 92 92 10; ID datové schránky: auzdtj5
e-mail: info@dmcb.cz, www: http://www.dmcb.cz

Přihláška k ubytování a stavování pro školní rok 2022/2023
(konečný termín pro podání přihlášek je 25. 5. 2022)

příjmení a jméno žáka:

telefon:

datum narození:

rodné číslo:

číslo OP:
občanství:

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

zdravotní pojiš.:

doručovací adresa:

(vyplňte pouze je-li jiná než
adresa trvalého bydliště)

třída (ročník):
název a adresa školy:

studijní obor:
délka studia:

rodiče:

otec:

matka:

jiný zákonný zástupce:

příjmení a jméno:
adresa:

(vyplňte pouze je-li jiná než
adresa žáka)

e-mailová adresa:
telefon:
ID dat. schránky:

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

Údaje o zdravotním stavu jsou citlivé osobní údaje, které může domov mládeže zpracovávat pouze s výslovným souhlasem žáka nebo
zákonného zástupce. Svým podpisem potvrzuji, že uděluji domovu mládeže výslovný souhlas se zpracováním výše uvedených citlivých
osobních údajů, za účelem zajištění správné péče o ubytovaného žáka v případě jeho zdravotních problémů. Výslovný souhlas mohu
kdykoliv odvolat u řediteky domova mládeže.
zájmová činnost a
požadavky na složení
žáků v pokojích
(pokoje jsou 3-lůžkové)

Informace domova mládeže a školní jídelny
Přihláška k ubytování a stravování má platnost jeden školní rok a ubytování není nárokové. O umístění žáka do domova rozhoduje
ředitelka domova mládeže, v souladu se správním řádem (zák. č. 500/2004 Sb.), se školským zákonem (zák. č. 561/2004 Sb.) a s
vyhláškou MŠMT o školských výchovných a ubytovacích zařízeních (vyhl. č. 108/2005 Sb.).
Přihlášku je nutno doručit na adresu domova mládeže do 25. 5. 2022, případně e-mailem na adresu prihlasky@dmcb.cz. Rozhodnutí o
umístění nebo neumístění žáka bude oznámeno písemnou formou.
Měsíční úhrada za ubytování je 1.500,- Kč a výše úhrady se nemění ani když žák není ubytován všechny dny v měsíci. Poplatek za
celodenní stravování je 97,- Kč. Vedení domova mládeže si vyhrazuje právo uvedené ceny upravit i v průběhu školního roku, v případě
závažných důvodů. Poplatky za ubytování a stravu se hradí do 20. dne předcházejícího měsíce. V případě, že nedojde k úhradě po dobu
dvou po sobě následujících měsíců, bude žákovi ukončen pobyt v domově mládeže.
Podáním přihlášky berete na vědomí obsah Vnitřního řádu domova mládeže a Vnitřního řádu školní jídelny. Tyto dokumenty jsou
závazné, jste povinni se s nimi seznámit a jsou zveřejněny na http://www.dmcb.cz.
Kritérium ohledně umístění žáka, prosíme vyplňte tabulku:

Kritérium

1. Věk žáka k 1. 9. 2022

Doba trvání cesty veřejnou
2. dopravou z místa bydliště do
domova mládeže

Dojezdová vzdálenost z místa
3.
bydliště do domova mládeže

Počet bodů
žák mladší 16 let

30

žák mladší 17 let

20

žák mladší 18 let

10

zletilí

0

do 60 min

0

do 80 min

10

do 100 min

20

více jak 100 min

30

do 30 km

0

do 50 km

10

do 80 km

20

do 110 km

30

nad 110 km

40

přímé spojení

0

Počet přestupů při jízdě veřejnou 1 x
4. dopravou z místa bydliště do
domova mládeže ( kromě MHD) 2 x
3 x a více

Označit
křížkem

Poznámka

10
20
30

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/la závažné skutečnosti

………………………………
Datum

………………………….............................
Podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce

