
Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem statní jazykové zkoušky Znojmo, 

příspěvková organizace 

 

PŘIHLÁŠKA DO DOMOVA MLÁDEŽE    
     

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

Příjmení:      

Jméno:      Státní občanství:  

            

Datum narození:    Místo:     

Číslo občanského průkazu:         

Kód zdravotní pojišťovny:      

            

Adresa 

trvalého 

bydliště:  

ulice, číslo domu:    

místo (obec):    

PSČ, pošta:    

            

Škola, kterou bude žákyně navštěvovat:     

název:   

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky Znojmo, příspěvková organizace 

adresa: Pontassievská 350/3, 669 02  Znojmo    

obor:       ročník:     

            

Adresa, na kterou Vám můžeme zasílat zprávy:  

 

 
 
   

  

telefon:  email:    

            

Termíny:  

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu GPOA Znojmo, Pontassievská 350/3, 669 02 Znojmo  

Uzávěrka přihlášek na školní rok 2023/2024 je 31. 5. 2023 po tomto termínu již budou žákyně 

umisťovány a přihlášky nebudou přijímány.  

Rozhodnutí o umístění oznámí ředitel školy rodičům nebo zletilým žákyním písemně do 20. 6. 2023.  

Informace o DM najdete na stránkách naší školy www.gpoa.cz, tel. 702 170 079, kontaktní e-mail:  

domov@gpoa.cz  

    
 

  

http://www.gpoa.cz/
http://www.gpoa.cz/


Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem statní jazykové zkoušky Znojmo, 

příspěvková organizace 

 

Otec:    

Příjmení a jméno:    

 

trvalé bydliště:  
  

 

kontaktní telefon:  email:  

             

Matka:  

Příjmení a jméno:  

 

trvalé bydliště:  
  

 

kontaktní telefon:  email:  

          

Jiný zákonný zástupce: 

Příjmení a jméno:  

 

trvalé bydliště:   

kontaktní telefon:  email:  

  

 Informace pro vychovatele  

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

vzdálenost školy od bydliště  km      

doba strávená v dopravním 

prostředku veřejné dopravy při 

cestě do školy  

  počet přestupů při cestě do 

školy  
  

 Měsíční poplatek za ubytování pro školní rok činí:  800,- Kč (čtyřlůžkový pokoj) a 1200,- Kč (dvojlůžkový 

pokoj). Aktuální částka za celodenní stravování činí:  93 - Kč                                        

Vzhledem ke způsobům financování si ředitelství školy vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit 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).  

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

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.  

  

  

V                                                                   Podpis uchazeče:  

  

datum:                                                          Podpis zákonného zástupce:  

 
Zpracování uvedených údajů představuje zákonnou povinnost DM a bude vykonáváno dle platných zákonných nařízení ČR. 


