PŘIHLÁŠKA

KE VZDĚLÁVÁNÍ

Vyšší odborná škola
Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Forma vzdělávání:

A

denní

1)

dálková

1)

Vyplní uchazeč

Příjmení a jméno uchazeče
Datum a místo narození
Rodné číslo

Státní občanství

Adresa trvalého pobytu

Změněná pracovní schopnost
Ano 1)

Kontaktní adresa
(pokud je jiná než adresa
trvalého pobytu)

Ne 1)

Telefon

Email
Název a adresa školy

Vyšší odborná škola ekonomických studií,
Střední průmyslová škola potravinářských technologií
a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární
Podskalská 10
128 46 Praha 2

Obor vzdělání, do kterého se uchazeč hlásí (název)

AJ 1)

První cizí jazyk (ze kterého bude uchazeč konat absolutorium)

V …………………………………………..

B

Dne ………………………………

NJ 1)

Podpis uchazeče …………………………………………………

Vyplní lékař
Lékařský posudek

Posuzovaná osoba ke studiu výše uvedeného oboru vzdělání a absolvování odborné praxe, která je součástí tohoto
studia:
a) je zdravotně způsobilá
b) není zdravotně způsobilá
c) je zdravotně způsobilá s omezením …………………………………………………………………….

Datum ………………………………..

………….…………………………………………..
Razítko a podpis lékaře

Vysvětlivky:

1)

nehodící se škrtněte

IZO střední školy

C

2)

Vyplní střední škola nebo uchazeč

Prospěch podle vysvědčení v jednotlivých ročnících střední školy
Ročník

Zkratka
předmětu

Předmět
I3)

Průměrný prospěch ze všech předmětů za jednotlivé ročníky

6)

Datum maturitní zkoušky:
Pokud se Vám nevejdou všechny předměty, použijte ještě jednou tuto stranu a dopište zbývající známky.

Razítko a podpis ředitele školy1)

Podpis uchazeče1)

Vysvětlivky:

1) Nehodící se škrtne
2) IZO školy - identifikační číslo zařízení uvedené v Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení (dříve sítě)
3) 2. pololetí
4) V případě čtyřletého studia 1. pololetí, v případě pětiletého studia 2. pololetí
5) 1. pololetí - pouze v případě pětiletého studia
6) Průměrný prospěch ze všech povinných vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa

II3)

III3)

IV4)

V5)

Maturita

(nutné vypsat všechny předměty za všechny roky SŠ)

