Vlepte ústřižek posledního
dílu složenky o úhradě
poplatku za přijímací řízení
nebo jiný doklad o zaplacení

PŘIHLÁŠKA
ke studiu na vysoké škole pro akademický
rok

Akademie HUSPOL
Rybářská 381, 753 61 Hranice IV Drahotuše1)

……………………/………………….
- v bakalářském nebo
- v magisterském studijním programu

Datum doručení přihlášky

Typ studijného programu:2)
□ bakalářský
□ magisterský
Registrační číslo uchazeče
Studium 2)
Zvolený jazyk3)

□ prezenční
□ kombinované
Vysoká škola Akademi HUSPOL
Fakulta -----Studijní program4)
Jméno

Pohlaví

Příjmení
Rodné

Státní příslušnost

Tituly5)

Email

Narození6)

Den

Číslo občanského průkazu

Měsíc

Rodné číslo

Rok

Číslo pasu (u cizinců)

Místo
Adresa
trvalého
bydliště

Okres

Ulice / číslo domu

Tel.

Část obce
Obec

Pošta

Okres
PSČ
Kontaktní
adresa7)

Stát

Ulice / číslo domu

Tel.

Část obce
Obec

Pošta

Okres
PSČ
Střední škola8)
(absolvovaná nebo
studovaná)

Stát
Název
Adresa
Obor - název9)

JKOV9)

Obor - název9)

KKOV9)

IZO10)

Rok maturitní zkoušky

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM NEBO PSACÍM STROJEM

Uchazeč se hlásí
□ ze ZŠ

□ ze SŠ

□ z VOŠ

□ z VŠ

□ před DZS

□ ze zaměstnání

□ z domácnosti □ odjinud

Prospěch podle výročních vysvědčení jednotlivých ročníků
střední školy - nevyžaduje se
Předmět11)

Záznamy o zájmu uchazeče ve vztahu ke zvolenému
oboru (odborné soutěže, zájmová činnost, popř.
důležitá sdělení k průběhu studia na střední škole 17)

Ročník
I.

II.

III.

IV.12)

V.

Mat.13

Průměrný prospěch ze všech předmětů za jednotlivé ročníky a z
maturity14)

Potvrzení správnosti údajů o prospěchu studenta
střední školy18)

Průměrný prospěch ze všech předmětů
za všechny ročníky (bez výsledku
maturity)15)
Průměrný prospěch z vybraných
předmětů16)

1. př.

2. př.

3. př.

Datum:

Podpis:

Průběh zaměstnání19)
Zaměstnavatel

Pracovní zařazení

od - do

Předchozí studium na vysoké škole20)
Vysoká škola
Fakulta
Studijní program
Studijní obor
Zahájení studia

Ukončení studia

Udělený titul

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání21)
Vyplňuje se pouze v případě, že se jedná o studijní obor, pro který je tento posudek nezbytný
(informaci podá studijní oddělení)
Datum:

Podpis uchazeče:

Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) závažné skutečnosti.
Beru na vědomí, že dopustím-li se podvodného jednání v přijímacím řízení, mohu být na základě §67 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákona č. 210/2000 Sb., v důsledku tohoto jednání vyloučen(a) ze studia.

Datum:

Podpis uchazeče:

Pokyny a vysvětlivky k vyplňování přihlášky:
Obecně: Uchazeč vyplňuje údaje čitelně hůlkovým písmem, na stroji nebo počítači
K jednotlivým položkám:
1) Nevyplňujte.
2) Typ studijního programu a studium se vyplňuje dle dispozic Akademie HUSPOL
3) Uchazeč uvede jazyk, z něhož bude konat přijímací zkoušku, je-li zkouška z jazyka stanovena a uchazeč si může jazyk zvolit.
4) Typ studijního programu a studium se vyplňuje dle dispozic Akademie HUSPOL
5) Zkratka dosaženého akademického titulu nebo vědecké hodnosti.
6) Den a měsíc narození se vyplňují dvoumístnou číslicí (např. leden - "01"; prosinec - "12"), rok narození posledním dvojčíslím letopočtu(např.
1978 - "78").
*) Např. v Praze je částí obce (částí Prahy 5) Smíchov, nečlení-li se obec na části - položka se nevyplňuje.
7) Uvede se adresa určená uchazečem pro doručení písemnosti.
8) Střední škola, na níž bylo získáno úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání.
9) Uvádí se název absolvovaného oboru a jemu přiřazený 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 na maturitním
vysvědčení; tento údaj nejsou povinni vyplnit uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze školy a kteří maturitní zkoušku vykonali v předchozím roce nebo
dříve.
10) 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.
bod 11) až 18) Přehled o prospěchu v jednotlivých ročnících na střední škole, klasifikace maturitní zkoušky, potvrzení o správnosti údajů ze střední
školy a životopis se nevyžadují.
19) Informace o zaměstnavateli nejsou požadovány.
20) Uvede se datum ukončení a zahájení studia; bylo-li studium ukončeno řádně, uvede se i zkratka akademického titulu, popř. důvod ukončení
studia, absolventi přiloží ověřenou kopii diplomu a vysvědčení o SZZ.
21) Vyplňuje se pouze v případě, že se jedná o studijní obor, pro který je tento posudek nezbytný.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech v pozdějším znění, zákona č. 106/1999 Sb., o
osobním přístupu k informacím pozdějším znění a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v pozdějším znění a o změně některých zákonů

