VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ
A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ

118 00 Praha 1, Hellichova 22, tel.: 257 312 390
e-mail: info@hellichovka.cz, www.hellichovka.cz

Přihláška ke studiu ve vyšší odborné škole
obor vzdělání
vzdělávací program

82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
82-41-N/05 Graﬁcký design a realizace tiskovin

ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

01 propagační graﬁka

04 graﬁcká produkce a vydavatelství

02 knižní graﬁka

06 restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

03 fotograﬁcká tvorba a média
JMÉNO:

PŘÍJMENÍ:

MÍSTO NAROZENÍ (případně stát):

DATUM NAROZENÍ:

RODNÉ ČÍSLO:

MÍSTO NAROZENÍ OKRES

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
ULICE:

Č. P. / Č. OR.

OBEC:

ČÁST OBCE:

PSČ:

KONTAKTNÍ ADRESA (pokud se liší od trvalého bydliště)
ULICE:

Č. P. / Č. OR.

OBEC:

ČÁST OBCE:

TELEFON:

PSČ:

DATOVÁ SCHRÁNKA:

E-MAIL:

STÁTNÍ OBČANSTVÍ:

občan ČR

azylant, žadatel o azyl nebo osoba s doplňkovou ochranou v ČR

cizinec s trvalým pobytem v ČR

bez státního občanství

cizinec bez trvalého pobytu v ČR

POTVRZENÍ LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE STUDIU A VÝKONU POVOLÁNÍ:

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona 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 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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STŘEDNÍ ŠKOLA (přesný název):

IZO školy (nezačíná číslem 6):

OBOR VZDĚLÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY (přesný název):

KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ:

PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ (tj., odkud se v aktuálním roce uchazeč hlásí):

střední škola

vyšší odborná škola

zahraniční škola

konzervatoř

vysoká škola

jiné

-

/

ROK MATURITNÍ ZKOUŠKY:

Prospěch podle vysvědčení
Potvrzení prospěchu za poslední období, v němž byl uchazeč hodnocen ve střední škole
(tj. pro uchazeče, kteří v tomto roce maturují, prospěch za první pololetí čtvrtého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií
či nástavbového studia v oboru vzdělání s maturitní zkouškou; pro starší uchazeče prospěch za druhé pololetí závěrečného ročníku střední školy)
předmět (přesný název)

I. pol.

II. pol.

maturita

průměrný prospěch

POTVRZENÍ SPRÁVNOSTI ÚDAJŮ:
(Razítko školy a podpis ředitele školy.)

dne
podpis
uchazeče

V případě, že správnost údajů není potvrzena střední školou, je nutné
s přihláškou doložit ověřenou kopii vysvědčení za poslední ročník střední školy.
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Strukturovaný životopis

datum
jméno uchazeče
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