Formulář ke školnímu přijímacímu řízení na denní osmileté studium

Gymnázia Evolution Sázavská
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU JE URČENO PRO ZÁJEMCE Z 5. TŘÍD ZŠ
Prosíme, vyplňujte hůlkovým písmem, platné možnosti zakřížkujte.

1. ROČNÍK
OSMILETÉHO
STUDIA

UCHAZEČ O STUDIUM
Jméno

U cizinců pohlaví:

Příjmení

Občanství

Rodné příjmení

E-mail

Mobil (tel.)

Číslo pasu u cizinců:

mužské

ženské

od r. 202_

Narození
Den, měsíc, rok

Místo

průkazová fotografie
velikost 3,5×4,5 cm

Okres
Adresa trvalého bydliště

Ulice, číslo domu

Telefon

Obec

PSČ

Škola, odkud uchazeč přichází (naše škola informace o účasti v přijímacím řízení základním
školám neposkytuje)

Název, třída
Obec

Ulice, č. p.

Sourozenci

Jestliže na GEVO studovali/studují sourozenci uchazeče, vyplňte prosím jméno a datum narození sourozence (usnadníte
tím administrativní zpracování údajů z přihlášky):

ÚDAJE O RODIČÍCH (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH) UCHAZEČE
Matka

Otec

Jméno

Jméno

Příjmení

Příjmení

Kontaktní telefon

Kontaktní telefon

E-mail

E-mail

Škola preferuje elektronickou komunikaci s rodiči. Věnujte tedy vyplnění e-mailových adres pozornost a uvádějte jen adresy plně funkční
a ty, jejichž prostřednictvím s vámi můžeme operativně komunikovat o záležitostech týkajících se vašich dětí.

STUDIUM A VOLBA CIZÍCH JAZYKŮ
První cizí jazyk je bez možnosti volby, druhý vyberte z nabídky podle vašich preferencí.
První cizí jazyk (maturitní):
Dosažená úroveň AJ:

AJ

počet let studia:

poslední používaná učebnice:

(např. A1, A2, B1 apod.)

Druhý cizí jazyk:

*

počet let studia:

poslední používaná učebnice:

*) Prosíme použijte tyto zkratky: NJ pro německý jazyk, FJ pro francouzský jazyk, ŠJ pro španělský jazyk, IJ pro italský jazyk
Dosažená úroveň druhého jazyka:

(pokud uchazeč studium druhého jazyka nezahájil, proškrtněte)

Poznámka: Škola nabízí studentům i nepovinnou výuku dalších cizích jazyků: latina, japonština, ruština.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA UCHAZEČE
Název pojišťovny:

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
Prohlášení nahrazuje posudek lékaře.

Výše uvedený uchazeč je plně zdravotně způsobilý ke studiu na gymnáziu.
Výše uvedený uchazeč je zdravotně způsobilý ke studiu na gymnáziu s těmito omezeními:

U uchazeče byly diagnostikovány specifické poruchy učení.
(Potvrzení o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně přiložte k přihlášce.)

CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI – ÚROVEŇ ZVLÁDNUTÍ ČESKÉHO JAZYKA:
Délka pobytu uchazeče v České republice:

let

Uchazeč ovládá český jazyk v psané i ústní podobě bez problémů.
Forma pobytu v České republice (doložte kopií dokladu vydaného příslušným úřadem státní správy ČR):
držitel povolení k trvalému pobytu

držitel povolení k dlouhodobému pobytu

žadatel o azyl

JINÁ SDĚLENÍ RODIČŮ ŠKOLE:

Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) závažné skutečnosti.
Svým podpisem uděluji výslovný souhlas Gymnáziu Evolution, s. r. o. (kontaktní údaje v zápatí tohoto dokumentu), aby ve smyslu nařízení
č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR) zpracovávalo výše uvedené osobní údaje pro účely školy. Údaje budou
Gymnáziem Evolution, s. r. o. zpracovány po dobu nutnou k naplnění účelu. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu
nebo dopisu na kontaktní údaje školy.

V

dne

202
podpis rodiče (zákonného zástupce)

Dále vás prosíme o zodpovězení následujících otázek:
O možnosti studia na GEVO Sázavská jsme se dozvěděli:
z brožury (databáze) středních škol (z jaké):
z bulletinu GEVO

Podat přihlášku na školu jsme se rozhodli na základě:
doporučení známých
výhodné lokality (blízkost bydliště, dopravní
dostupnost)

od výchovného poradce ZŠ

informací na internetu

od známých či příbuzných

informací v bulletinu GEVO

z prezentace školy na Schole Pragensis

z prezentace školy na Schole Pragensis

z internetu

návštěvy GEVO při dnech otevřených dveří

z článku, inzerátu nebo pořadu ve sdělovacím
prostředku
jinde:

obecně dobrého povědomí o úrovni školy
z jiného důvodu:

GYMNÁZIUM EVOLUTION, S.R.O., IČ 48109355, DATOVÁ SCHRÁNKA SSC9BYA, GEVO.CZ, SAZAVSKA@GEVO.CZ, TEL. 222 522 221

