
Razítko školy

PŘIHLÁŠKA Přihláška číslo:

do DM Jungmannova

 Žádám o přijetí k ubytování v domově mládeže na školní rok      2022/2023 

 Příjmení:  Státní příslušnost:

 Jméno:

 Narození

 den:       měsíc:     rok:  Rodné číslo:

 místo: Kód:

 Číslo OP (pokud je vydán):

 Adresa trvalého bydliště:

 ulice a  číslo domu:

 místo (obec), okres:

 PSČ, pošta:

 Škola, kterou bude žák navštěvovat:

 název: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588

 adresa: Jurikova 588, 753 01 HRANICE

 obor: 41-46-M/01 lesnictví ročník: třída:

 V případě zletilého žáka uveďte kontakt, na který Vám můžeme zasílat zprávy:

 telefon:  e-mail:

 Údaje domova mládeže:

*  ubytování ve 2, 3 - 4 lůžkových pokojích v hlavní budově nebo bytech ve vedlejší budově 

s možností omezeného bezdrátového připojení k internetu 

*  společné sociální zařízení
*  čajová kuchyňka se základním vybavením a chladničkou
*  počítačová učebna s připojením k internetu

*  pestrá nabídka volnočasových aktivit (zájmové kroužky, posilovna, soutěže, besedy, a j.)

*  celodenní stravování zajištěno ve vlastní školní jídelně Jungmannova 616

Domov mládeže je pro žáky otevřen od neděle 16:00 do pátku 13:45, kromě prázdnin a svátků.

Další informace získáte na telefonu: DM Jungmannova 581 614 522

 a dále na internetových stránkách SLŠ Hranice  (www.slshranice.cz).

Vyplněnou přihlášku s podpisy odešlete na adresu školy nebo odevzdejte příslušnému vychovateli do 29.4.2022

adresa včetně PSČ:                             

(liší-li se od trvalého bydliště)

Zdravotní pojišťovna:             

(zkratka)

Vyplňte hůlkovým písmem



 Otec  příjmení a jméno:

 trvalé bydliště:

 telefon:              e- mail:

 Matka  příjmení a jméno:

 trvalé bydliště:

 telefon:              e- mail:

 příjmení a jméno:

 trvalé bydliště:

 vztah k žadateli:

 telefon:              e- mail:

Informace pro vychovatele:

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

Speciální vzdělávací potřeby (ANO/NE)

Zdravotní postižení: Zdravotní znevýhodnění: Ostatní znevýhodnění:

 Zájmová činnost:

Měsíční poplatek za ubytování (dle počtu lůžek) pro příští školní rok činí:
Platba se provádí bezhotovostně společně s úhradou stravování.

Částka za 1 den celodenního stravování (6 jídel) pro příští školní rok činí 120,- Kč, tedy měsíčně: 2.500 ,- Kč
Platba se provádí bezhotovostně převodem na účet předem na následující měsíc (doporučujeme zavedení trvalého příkazu).

Částku za stravování a ubytování lze v odůvodněných případech upravit i v průběhu školního roku.

(Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb. a Vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., v platném znění ).

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

Dále prohlašuji, že jsem se seznámil(-a) s Vnitřním řádem DM SLŠ Hranice (přístupný na webu školy) a budu ho dodržovat.

 V Podpis uchazeče:

 Datum: Podpis zákonného zástupce:

 Jiný zákonný zástupce 

Žák, kterému  vznikne dluh na stravném nebo poplatku za ubytování, bude vyzván k uhrazení dlužné částky. V případě neuhrazení

dlužné částky, bude tato pohledávka vymáhána a žákovi bude ze strany školy ukončena možnost stravování či ubytování na domově

mládeže dle vyhlášky č. 108/2005 Sb., v platném znění.

(případně osoby, která plní vyživovací povinnost)

900,-  Kč, 1.100,- Kč nebo 1.200 ,-  Kč

Vyplňte hůlkovým písmem


