OBCHODNÍ AKADEMIE, ODBORNÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA OLGY HAVLOVÉ,
Janské Lázně

Přihláška k ubytování v internátu
Č. j.

/

Školní rok:

(Vyplňte čitelně hůlkovým písmem)

PŘÍJMENÍ

Rodné

JMÉNO

číslo

Datum
narození

Adresa
trvalého
bydliště

/

Státní
občanství

Místo
narození

/

/

Ulice nebo
obec, č.p.

Zdravotní
pojišťovna

E-mail

PSČ

Pošta

Telefon

Obor
vzdělávání

Třída
Matka

RODIČE

Otec

Příjmení a jméno
Adresa trvalého
bydliště 1
E-mail
Telefon bydliště
Telefon zaměstnání
Jiný zákonný zástupce nezletilého (nejsou-li jimi rodiče)
Telefon

Příjmení a jméno
Adresa trvalého

E-mail

bydliště 1)
Vztah k vychovávanému

Adresa, na kterou chcete zasílat zprávy z internátu (doručovací adresa) - zaškrtněte a) nebo doplňte adresu u b)
a zde uveďte jméno adresáta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a) adresa bydliště žáka,
b) jiná: ……………………………………………………………………………………………………...………… PSČ ………………..

INFORMACE PRO VYCHOVATELE
Odjezdy z internátu pouze s doprovodem zákonného zástupce (nezletilí žáci): ANO - NE
Zdravotní stav žáka
Důležité údaje o zdravotním
(Upozorňujeme, že jste
postižení nebo znevýhodnění,
povinni podle zákona
omezení v činnostech,
561/2004 Sb. Podat
chronických onemocněních,
úplnou informaci, vč.
o užívání léků (medikace),
lékařské zprávy a nic
apod.
nezatajit.)

Zájmová činnost

Skupinové a individuální zájmy
žáka

Jiná důležitá sdělení
pro vychovatele

Vysvětlivky: 1) vypište, je-li adresa odlišná od adresy žáka. Kontakt na nejméně jednoho z rodičů musí uvést i žadatelé zletilí, protože i jejich rodiče mají právo na informace,
plní-li vůči svému dítěti vyživovací povinnost.

ver. 2020

OBCHODNÍ AKADEMIE, ODBORNÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA OLGY HAVLOVÉ,
Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně

INFORMACE INTERNÁTU
-

O přijetí k ubytování a umístění žáka rozhoduje ředitelka školy.

-

Uzávěrka přihlášek na školní rok 2020/21 je 31. 8. 2020.

Přihlášky lze podávat i v

průběhu školního roku.
-

Přihláška do internátu platí na jeden školní rok po dobu školního vyučování a ubytování
není nárokové. Podrobné informace k ubytování na internátu školy jsou obsaženy v
materiálu: Informace žákům a rodičům. Tento materiál je k dispozici na webu školy
www.oajl.cz, ke stažení od 15. 6. 2020.

-

Pravidla chování, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou stanovena Vnitřním řádem
internátu.

-

Údaje uvedené v přihlášce jsou zpracovávány a uchovávány podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon a vyhlášky MŠMT ČR č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských
zařízení a školní matriky, ve znění později vydaných předpisů. S osobními údaji je nakládáno
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Místo pro doplnění informací a jiná sdělení:
Mám zájem o ubytování na pokoji se žákem/žáky: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jiné požadavky: …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vaše požadavky nemusí být uspokojeny z důvodů organizačních nebo výchovných. Budeme s nimi ale pracovat a
pokud to bude možné, tak vyhovíme.

Žádám o přijetí do internátu Obchodní akademie, Odborné školy a praktické školy Olgy Havlové
v Janských Lázních a prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/a
žádné závažné skutečnosti.
V

Podpis uchazeče o ubytování

Datum
Podpis zákonného zástupce 2)

Vysvětlivky: 2) Žádáme o podpis zákonného zástupce (plátce náhrad za ubytování, příp. stravování) i u zletilých. Ve výjimečných případech
může být od tohoto požadavku upuštěno (např. neplní-li už rodiče vůči žadateli vyživovací povinnost).

