
 

PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ  ZŠ - SŠ 

 

ŠKOLNÍ ROK: 

Příjmení  Rodné číslo  

Jméno  Číslo OP  

Datum narození  Státní občanství  

Místo narození  Kód zdravotní 

pojišťovny 

 

Telefon uchazeče  E-mail uchazeče  

Adresa 

trvalého 

bydliště 

Ulice nebo obec, 

č. p. 

 

Místo   

PSČ, pošta  

Kraj  

Zdravotní stav uchazeče a užívané 

léky 

(Přiložte aktuální lékařskou 

zprávu) 

 

 

 

Problémy, které kladou zvýšené 

požadavky na pedagogický sbor 

 

Název školy Vyšší odborná škola, střední, základní a mateřská škola 

Adresa školy Hradec Králové, Štefánikova 549/27, 500 11 

Studijní obor  Ročník  

Zaškrtněte: 

□ sluchová vada 

□ logopedická vada 

□ kombinovaná vada 

□ bez zdravotního postižení 

 

□ jiné …………………………………… 

 

 

 

Mám zájem o stravování ve školní jídelně:                  □ ano                 □ ne 

  

Jiná sdělení vychovateli: 

Jsem kuřák:                                     □ ano                 □ ne 

Zákonní zástupci  Otec Matka Jiný zák. zást. nebo 

osoba plnící 

vyživovací povinnost 

Příjmení a jméno    

Adresa trvalého bydliště    

Kontaktní e-mail    

Telefon – bydliště    

Telefon – zaměstnání    

V případě, že existuje pouze jeden zákonný zástupce, nebo zákonný zástupce není 

rodič, je třeba tuto skutečnost průkazným způsobem doložit formou přílohy k této 

přihlášce. 

Adresa a e-mailová adresa, na kterou chcete zasílat zprávy v listinné a v elektronické 

podobě: 

 

Prohlašuji (jeme), že veškeré uvedené údaje v Přihlášce k ubytování jsou pravdivé. 



 

Žádost o příjezd do internátu v neděli 

Nástup v neděli od 18:00 hodin bude umožněn dětem a žákům, kteří splní některou 

z podmínek: 

o výuka (praxe, odborný výcvik atd.) začíná v pondělí v 7:00 

o špatné dopravní spojení v pondělí ráno, žák nestihne začátek výuky 

 

Jméno a příjmení ………………………………………………………….. 

Příjezd do internátu v ………………hod. 

 

Vyzvednutí dítěte ze školy 

            Páteční služba od 11 hodin do 15: 00 hodin 

Vašeho syna/Vaší dceru  ……………………………………………….  

mohou vyzvedávat tyto osoby: 

Matka:………………………………………………………. 

Otec:…………………………………………………………. 

Jiné: …………………………………………………………..  

V případě doprovodu jiné osoby je nutné doložit plnou moc od rodičů této osobě. 

Prosíme, dodržujte čas vyzvednutí dítěte ze školy do 15:00h. Pokud si dítě nevyzvednete 

nejpozději do 15:15, nemůžeme za dítě dále zodpovídat a jsme nuceni přivolat Policii a 

předat dítě jim.  

 Souhlasím, aby můj syn (moje dcera) odcházel/a ze školy: 

□ s doprovodem rodiče (nebo jiné osoby) 

□ bez doprovodu 

S osobními údaji na přihlášce je nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů. 

v…………………………………………….    dne:………………………………… 

 

Podpis zákonného zástupce: ……………………………Podpis žáka: ………………………… 

 

Souhlasím, aby můj syn (moje dcera) chodil (a) na vycházky: 

□ samostatně bez omezení 

□ jen s vychovatelem/vychovatelkou 

 


