
PŘÍLOHA K PŘIHLÁŠCE K UBYTOVÁNÍ PRO 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
 

 

Ţák / student: Klikněte sem a zadejte text. datum narození: Klikněte sem a zadejte text. 

Bydliště - ulice: Klikněte sem a zadejte text. zák. zástupce: Klikněte sem a zadejte text. 

Obec, PSČ: Klikněte sem a zadejte text. název zastávky  Klikněte sem a zadejte text. 

 
Formulář vyplňte tak, jako kdyby ţák SŠ / student VOŠ jel ráno 6. 9. 2021 do školy veřejnou dopravou (vlak, autobus – dle 

www.idos.cz)!!! V případě více moţností uveďte tu nejrychlejší. Do poznámky můţete uvést upřesňující údaj.  

 

 Kritérium Počet bodů 
Označit 
kříţkem 

Poznámka 

1. Věk ţáka nebo studenta k 1. 9. 2021 

mladší 16 let 30      Klikněte sem a zadejte text.                            

mladší 17 let 20      

mladší 18 let 10      

zletilí 0      

2. Dopravní obsluţnost 

do 45 min 0      Klikněte sem a zadejte text.  

do 75 min 10      

do 120 min 20      

více neţ 120 min 30      

neexistující spoj 30      

3. 
Vzdálenost trvalého bydliště ţáka a 
studenta od Liberce 

do 30 km 0      Klikněte sem a zadejte text.  

do 50 km 10      

do 80 km 20      

do 110 km 30      

nad 110 km 30      

4. 
Počet přestupů z místa trvalého 
bydliště do Liberce (mimo MHD) 

přímé spojení 0      Klikněte sem a zadejte text. 

1x 10      

2x 20      

3x a více 30      

neexistující spoj 30      

5. Ţáci oborů s talentovou zkouškou  10      
Klikněte sem a zadejte text. 

6. 
Ţáci SZŠ s povinností ranní praxe před 7:00 hod. 
(netýká se 1. ročníků) 

20      
Klikněte sem a zadejte text. 

7. 

Ţáci zapojení do činnosti sportovních klubů na úrovni 
celostátních soutěţí (umístění do 5. místa MČR), reprezentace 
ČR v roce 2020 či 2021. (doloţit dokladem) 

20      

Klikněte sem a zadejte text. 

8. Ţák bude vykonávat ve školním roce maturitní zkoušku 20      Klikněte sem a zadejte text. 

9. 
Výchovné opatření v DM ve školním 
roce 2020/2021 

podmínečné vyloučení - 20      
Klikněte sem a zadejte text. 

vyloučení z ubytování - 50      

mimořádná práce pro DM 
Nevyplňujte, vyplní ZŘ pro 

DM. 

     5 aţ 20  

  Orientační součet bodů        Klikněte sem a zadejte text. 

Prohlašuji, že jsem uvedl pravdivé a úplné údaje. Přikládám vytištěný výpis spojení z www.idos.cz. 
 

 

                ………………                                  ............................................………..                                                                  

                         datum                          podpis zákonného zástupce nebo zletilého ţáka                                                      

https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/

