Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky s.r.o., Floriánské náměstí 350, 272 01 Kladno

PŘIHLÁŠKA K VYŠŠÍMU ODBORNÉMU STUDIU
A

Došlo dne:

Vyplní uchazeč

Č.j.:

Počet příloh:

Příjmení a jméno
Datum narození

Rodné číslo

Místo narození, stát

Zdravotní pojišťovna

Státní občanství

ZPS

 ano

Adresa trvalého pobytu

 ne

Kontakt

Město

Telefon

Ulice, ČP

Email

PSČ

Jiné

Obor vzdělání (kód a název) na který se uchazeč hlásí
Vzdělávací program (kód a název)
Forma vzdělávání
První cizí jazyk, který chce uchazeč studovat

B

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání
Podle § 94 odst. 4 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.).

Datum ………………………………..

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

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.

Vyplněnou přihlášku s dokladem o zaplacení administrativního poplatku 400 Kč na účet školy (číslo účtu: 27-3766300297/0100)
zašlete poštou nebo podejte osobně na studijním oddělení VOŠ

V ………………………………..

Dne ………………………………..

1

Podpis uchazeče ………………………………..

Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky s.r.o., Floriánské náměstí 350, 272 01 Kladno
Tuto část vyplní pouze uchazeč, který bude maturitní zkoušku teprve konat, ostatní předloží ověřené
maturitní vysvědčení

C

STŘEDNÍ ŠKOLA

Název
Studovaný obor

Adresa

Kód oboru

1)

Ročník

Předmět
I.

2)

II.

2)

III.

2)

IV.

3)

Maturita

IZO

Doplňující informace
(důležitá sdělení k průběhu studia
na střední škole, zájmová činnost apod.)

K přihlášce ke studiu je nutné přiložit,
případně doložit do 30. září,
ověřenou kopii maturitního
vysvědčení nebo originál vysvědčení
zanést na studijní oddělení VOŠ, kde
bude vyhotovena jeho kopie bez
nutnosti dalšího ověřování.
Průměrný prospěch všech předmětů za jednotlivé ročníky
vypočtený na dvě desetinná místa

Kopie vysvědčení za jednotlivé
ročníky SŠ nejsou vyžadovány.

Datum maturitní zkoušky
1)

Identifikační číslo zařízení uvedené v Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení (dříve sítě)

2)

2. pololetí

3)

1. pololetí

Razítko a podpis ředitele
2

