Podací razítko:
(vyplní škola)

Střední průmyslová škola stavební Pardubice
Sokolovská 150, 533 54 Rybitví
Tel.: +420 466 680 339, e-mail: skola@spsstavebni.cz, www.spsstavebni.cz

PŘIHLÁŠKA DO DOMOVA MLÁDEŽE
Žádám o přijetí do domova mládeže na školní rok

/
Státní občanství:

Příjmení:
Jméno:

Místo:

Datum narození:
Číslo občanského průkazu1):
Kód zdravotní pojišťovny:
ulice a číslo domu:
Adresa trvalého bydliště:

obec:

PSČ:
Škola, kterou bude žák(yně) navštěvovat:
název:
Škola

adresa:
ročník:

obor:
Adresa, na kterou Vám budeme zasílat zprávy:

telefon:

e-mail:

Údaje domova mládeže:
Uzávěrka přihlášek je 25.5.
Sdělení o přijetí či nepřijetí do DM zašleme na adresu do 30.6.
Cena ubytování za měsíc - 3lůžkový pokoj: 1440,-Kč,
- 2lůžkový pokoj: 1540,-Kč.
Celodenní stravování činí 115Kč (snídaně 26Kč, oběd 34Kč, svačina 11Kč, večeře 29Kč, druhá večeře
15Kč). Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných jsou stanovena v řádu DM.
Ubytovaní používají své vlastní ložní povlečení (povlak na polštář, povlak na přikrývku, prostěradlo).

1)

u cizinců číslo pasu
VYPLŇTE ČITELNĚ!

Jedná se o nutné údaje dle zákona č. 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), v platném znění.
Souhlasím se zpracováním osobních dat/osobních dat našeho dítěte pro potřeby školy v souladu se zákonem 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů), nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s pořizováním a zpracováním fotografické
dokumentace související s činností školy a jejími akcemi. Fotografická dokumentace bude archivována elektronicky – fotografie budou používány výlučně pro
potřebu školy a v souvislosti s její činností například jako kronika, dokumentace, výzdoba školy, propagace, www stránky apod. a to po dobu činnosti školy.
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Jméno a příjmení otce:
trvalé bydliště:
kontaktní telefon:
email:
adresa zaměstnavatele*):

Jméno a příjmení matky:
trvalé bydliště:
kontaktní telefon:
email:
adresa zaměstnavatele*):

Jméno a příjmení jiného
zákonného zástupce:
trvalé bydliště:
kontaktní telefon:
email:
adresa zaměstnavatele*):

Informace pro vychovatele:
Nemoci, způsob léčby, pravidelné podávání léků, jiná závažná sdělení:

Zájmová činnost:

Měsíční poplatek za ubytování pro školní rok činí

Kč

Částka za celodenní stravování pro příští školní rok

Kč

Vzhledem ke způsobům financování, si škola vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit
i v průběhu školního roku. (Vyhl. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských
účelových zařízeních, vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů)

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

Podpis žáka:

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

*) nepovinný údaj
VYPLŇTE ČITELNĚ!
Jedná se o nutné údaje dle zákona č. 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), v platném znění.
Souhlasím se zpracováním osobních dat/osobních dat našeho dítěte pro potřeby školy v souladu se zákonem 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů), nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s pořizováním a zpracováním fotografické
dokumentace související s činností školy a jejími akcemi. Fotografická dokumentace bude archivována elektronicky – fotografie budou používány výlučně pro
potřebu školy a v souvislosti s její činností například jako kronika, dokumentace, výzdoba školy, propagace, www stránky apod. a to po dobu činnosti školy.
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