PŘIHLÁŠKA ke studiu
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Registrační číslo:

OBOR: Sociální práce a sociální pedagogika 75-32-N/..
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: Sociální práce 75-32-N/01
IZO: 151 039 542
Zvolený jazyk studia1) :
anglický
SZŠ a VOŠ Cheb
německý
Hradební 58/10, Cheb 350 38
IČO: 006 69 733

Prezentační razítko školy:

Vyplní uchazeč
Forma vzdělávání:

denní - tříleté

Příjmení:
Jméno:

Rodné příjmení:
Státní příslušnost:

Narození: den:

Číslo občanského průkazu:
Rodné číslo:
Zdrav. pojišťovna – kód:

měsíc:
rok:
místo:
okres:

Adresa
trvalého
bydliště:

ulice, č.p:
místo (obec):
PSČ:
kraj:

Telefon:
Email:

Odkud se uchazeč hlásí:
(ze školy, ze zaměstnání, z domácnosti, z vojenské služby aj.)

Střední škola
(absolvovaná
nebo studovaná)

název:
adresa:
název oboru:
číslo oboru:2)

Zaměstnavatel

IZO:2)

Organizace:
Adresa - ulice:
Místo, PSČ:
Telefon:

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

Datum:
1) Nehodící se škrtněte
2) Nutno uvést, důležité pro statistické zpracování údajů!

…………………………
Razítko a podpis lékaře

Vyplní střední škola nebo uchazeč
Předmět
I

II

Ročník
III

Maturita
IV4)

V5)

Průměrný prospěch ze všech povinných vyučovacích
předmětů (vypočtený na dvě desetinná místa)

Datum maturitní zkoušky:
Potvrzení správnosti údajů3): (v případě, že uchazeč
v příslušném šk. roce maturuje, jinak podepisuje pouze
níže uvedené čestné prohlášení).

.........................
Datum

Záznamy o zájmu uchazeče ke zvolenému oboru (odborná
praxe, dobrovolnická činnost, apod.) 6):

..............................................
Razítko a podpis ředitele1)

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

Dne:

Podpis uchazeče:

Vysvětlivky:
1) Nehodící se škrtněte
2) IZO školy – identifikační číslo zařízení uvedené v rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení (dříve
sítě)
3) Údaje potvrdí škola, nebo uchazeč v příloze doloží ověřené kopie příslušných dokladů
4) 2.pololetí
5) 1.pololetí
6) Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kriteria přijímání doložit při přijímacím řízení

