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 zdění pozdějších předpisů a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vlepte ústřižek poledního
dílu složenky o úhradě
poplatku za přijímací
řízení.

PŘIHLÁŠKA

Razítko vysoké školy

ke studiu na vysoké škole
pro akademický rok
……. /……...
v bakalářském studijním programu
Datum doručení
přihlášky:

STUDIUM:
prezenční
kombinované

Zvolený jazyk:
……………………..

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409, 411 55 Terezín
Studijní program:
Personální a interkulturní management
Jméno:
Příjmení:
Rodné:
Tituly:
Narození:

Pohlaví:
Státní příslušnost:
Den:
Měsíc:
Rok:
Místo:

Číslo občanského průkazu:
Rodné číslo:
Číslo pasu (u cizinců):
Státní příslušnost:

Název zdravotní pojišťovny:
Adresa
trvalého
bydliště:

Ulice/číslo domu:
Část obce:
Obec:
Okres:
PSČ:

Kontaktní Ulice/číslo domu:
adresa:
Část obce:
(je-li odlišná Obec:
od trvalého
Okres:
bydliště)
PSČ:
Střední
škola
(absolvovaná nebo
studovaná)

Název:
Adresa:
Obor – název: 1)
Obor – název: 1)
IZO: 2)

Tel.:
Pošta:
Stát:
Tel.:
Pošta:
Stát:

JKOV: 1)
KKOV: 1)
Rok maturitní zkoušky:

Vlastnoruční podpis
uchazeče:
1)

Uvádí se název absolvovaného oboru a jemu přiřazená kód JKOV a současně název absolvovaného oboru a jemu přiřazený kód KKOV
(od JKOV se liší tím, že vedle číslic obsahuje na poslední pozici velké písmeno); oba kódy i názvy oborů jsou uvedeny na výročním nebo
maturitním vysvědčení. Tento údaj nejsou povinni vyplnit uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze školy a kteří maturitní zkoušku vykonali v
předchozím školním roce nebo dříve.
2)

IZO - identifikační číslo zařízení uvedené ve zřizovací listině střední školy, údaj je uveden na vysvědčeních. Tento údaj nejsou povinni
vyplnit uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze školy a kteří maturitní zkoušku vykonali v předchozím školním roce nebo dříve.

