
PŘIHLÁŠKA 
do domova mládeže 

  

Odborné učiliště Cvrčovice,  

příspěvková organizace 
Cvrčovice č. p. 131, 691 23 Cvrčovice 

telefon: 519 424 829  
e-mail: skola@oucvrcovice.cz 

 
 

 

Žádám o přijetí do domova mládeže na školní rok 2023/2024 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Příjmení: 
 Státní občanství: 

Jméno: 

 

Datum narození: Místo: 

Číslo občanského průkazu: 

Kód zdravotní pojišťovny: 

  

Adresa trvalého bydliště: 

ulice, číslo domu: 

místo, (obec): 

PSČ, pošta: 

 

Škola, kterou bude žák (žákyně) navštěvovat: 

Škola: 

název: Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace 

adresa: Cvrčovice 131 

obor: ročník: 

 

Adresa, na kterou Vám budeme zasílat zprávy: 

telefon:                                                                                                    e-mail: 

 

Údaje domova mládeže: 
 přihláška je platná na jeden školní rok 
 pobyt žáků v DM se řídí Vnitřním řádem domova mládeže, který je zveřejněn na webu školy a vyvěšen 

v prostorách domova mládeže 
 žák a zákonný zástupce nezletilého žáka podpisem této přihlášky vyjadřuje závazný souhlas 

s ustanoveními Vnitřního řádu domova mládeže, žák jej bude při svém pobytu v domově mládeže 
respektovat a dodržovat 

 každou změnu ve stravování a ubytování je žák nebo zákonný zástupce povinen okamžitě hlásit 

 
 



Otec:  

příjmení a jméno:  

trvalé bydliště: 

telefon: e- mail: 

 

Matka:  

příjmení a jméno:  

trvalé bydliště: 

telefon: e-mail: 

 

Jiný zákonný zástupce:  

příjmení a jméno:  

trvalé bydliště: 

telefon:   e-mail: 

Informace pro vychovatele: 

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

 

Zájmová činnost: 

  
 Vzhledem ke způsobům financování, si ředitelství domova mládeže vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech upravit úplatu za 
ubytování a stravování, a to 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). 
 
Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 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 dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

 
 
V      Podpis uchazeče: 
 
 
Datum:      Podpis zákonného zástupce: 
 

 


