Přihláška na přípravný kurz k přijímacím zkouškám
z českého jazyka/matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ
Mám zájem o přípravný kurz
Druh kurzu:
Matematika *
Český jazyk a literatura *
Cena kurzu:
500 Kč (9 hodin)
500 Kč (9 hodin)
Datum zahájení:
čtvrtek 3. ledna 2019 v 16:00 hod.*
čtvrtek 3. ledna 2019 v 17:10 hod.*
úterý 8. ledna 2019 v 16:00 hod *
úterý 8. ledna 2019 v 17:10 hod.*
Místo konání:
SPŠ stavební, Plzeň – Chodské náměstí 2, 301 00 Plzeň
(* U vybraného kurzu a dne zakřížkujte prázdný čtvereček; příslušný kurz bude zahájen při účasti minimálně 15 žáků)

Osobní údaje zájemce o přípravný kurz
Jméno a příjmení žáka
…………………………………………………………………………
Bydliště
…………………………………………………………………………
Datum narození
…………………………………………………………………………
ZŠ (název a adresa)
…………………………………………………………………………
Kontakt na rodiče/zástupce žáka
jméno a příjmení ………………………………………………...
e-mail:
……………………………………………………….

telefon:
Informace o organizaci kurzu: ČJL
MAT

…………………………………………………..
chmelikova@spsstav.cz
grubr@spsstav.cz

Informace o způsobu platby kurzu:
- úhrada bude provedena hotově v sekretariátu školy
- převodem na účet 19-727978309/0800, VS – datum narození (5.2.2007 – VS 05022007)
(U vybrané platby zakřížkujte čtvereček)

Kurz bude otevřen při účasti minimálně 15 žáků.
Během kurzu je nutno dodržovat řád školy.
Doručení a zaplacení přihlášky do 14. prosince 2018
- osobně v informačním centru
- poštou na adresu SPŠ stavební, Chodské nám. 2, 301 00 Plzeň
- e-mailem na adresu: subrtova@spsstav.cz (Monika Šubrtová 378010829)
Přihlášení žáka bude akceptováno po zaplacení kurzu.
Úhradu za kurzy zasílejte až po odevzdání vyplněné přihlášky, v případě, že hradíte oba kurzy,
posílejte celou sumu najednou.
Po uzávěrce přihlášek bude všem přihlášeným zaslána pozvánka na zahájení kurzů (e-mailem).
Další informace (tématický plán + harmonogram kurzů) na www.spsstav.cz
Správce informuje subjekty údajů, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR. Pověřenec pro
ochranu osobních údajů Střední průmyslové školy stavební, Plzeň: Miroslav Berka, tel.: 724 447 804, e-mail:
ucetnictvi.kontrola@seznam.cz

V……………………….. dne…………………

……………………………………
podpis zákonného zástupce žáka

Pokyny k platbě bankovním převodem
• převodem na účet 19-727978309/0800, VS – datum narození (5.2.2007 – VS
05022007)
• Do poznámky pro příjemce uveďte jméno studenta
• Splatnost do 14. 12. 2018

