
                      Přihláška do internátu pro školní rok …………                       
                           Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 

 

Jméno s příjmení žáka: 

 

  

Datum narození: 

 

 Rodné číslo: 

Třída: 

 

 Ročník: 

Bydliště žáka: 

 

 Telefon: 

Jméno a příjmení otce  

(zák. zástupce): 

  

Bydliště otce: 

 

 Telefon: 

Zaměstnavatel otce 

(zák. zástupce): 

 Telefon: 

Jméno a příjmení matky: 

 

  

Bydliště matky: 

 

 Telefon: 

Zaměstnavatel matky: 

 

 Telefon: 

Počet dětí v rodině: 

 

 Z toho nezaopatřených: 

Je žák společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle § 20 odst. 1 

z.č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů pobírá zák. 

zástupce. 

   + / ANO                           + / NE 

V případě, že zákonný zástupce vyplácení sociálního příspěvku ředitelce školy prokáže, bude 

žák od úplaty za internát osvobozen podle § 9, odst. 5, písm. a, b vyhl. MŠMT č. 108/2005 Sb. 

Upozornění na zdravotní problémy dítěte: 

Užívá dítě léky (uveďte jaké): 

Datum a podpis otce, matky nebo zák. zástupce: 

+ nehodící se škrtněte 

 



DOHODA O ZPŮSOBU PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍTĚTE 

JEHO ZÁSTUPCI K VYUČOVÁNÍ A V DEN ROZJEZDU 

 

 

mezi 

 

organizací: Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 

 

zastoupenou: Mgr. Bc. Drahomírou Danielkovou, ředitelkou školy 

 

a 

 

zákonným zástupcem dítěte:………………………………………… 

 

narozeným………………………. rodinný stav………………….…. 

 

zaměstnání…………………………………………………………… 

 

trvalý pobyt…………………………………………………………… 

 

 

 

Zástupce dítěte se zavazuje, že bude předávat svého syna /dceru/ do školy 

k vyučování /třídnímu učiteli, vychovatelce internátu, ŠD nebo zastupujícímu 

pedagogickému pracovníkovi/. 

 

v neděli…………………………. v pondělí……………………………. 

+                                                    + 

 

V den rozjezdu bude syna /dceru/ přebírat /na internátě, ve škole 

v době od ………………………… do…………………………………. 

 

 

                                          popřípadě 

souhlasím s tím, aby můj syn /dcera/ mohl sám bez doprovodu vychovatele 

docházet do a z budovy internátu na autobus /vlak/. 

Jsem si vědom, že za něj přebírám plnou zodpovědnost. 

 

 

V Chotěboři dne………………. Podpis zák. zástupce dítěte……………. 

 

 

+ nehodící škrtněte 



                                               PROHLÁŠENÍ 

 

 

 

Prohlašuji, že 
 

                        dítě jménem……………………………………………………… 

 

                        bytem v ………………………………………………………….. 

 

                        narozené………………………………………………………….. 

 

které je v mé péči, nemá nařízen zvýšený lékařský dozor, a že se v poslední 

době nesetkalo s osobou nakaženou infekční chorobou. 

 

 

 

Rodiče /zákonný zástupce/ souhlasí, aby jejich dítě dojíždělo na volné soboty a 

neděle k rodičům /zák. zástupci/ a berou si plnou zodpovědnost při cestě dítěte 

domů a zpět do internátu. 

 

 

 

Upozorňujeme, že nebudeme zodpovídat za cenné předměty a větší částky 

peněz, které si děti přivezou. 

 

 

 

V případě onemocnění Vašeho dítěte volejte ve vlastním zájmu na telefonní 

číslo   569624202    

mobil 731677678   

z důvodu včasného odhlášení stravy a ubytování. 

 

 

 

Vaše telefonní číslo……………………………… 

/kam máme volat v případě onemocnění Vašeho dítěte/ 

 

 

V Chotěboři dne…………………… 

                                           

   Podpis zák. zástupce dítěte……………. 

 


