Střední průmyslová škola stavební, Plzeň
301 00 Plzeň, Chodské nám. 2

Evidenční karta žáka (školní matrika) - podle zákona č. 561/2004 Sb.
Příjmení a jméno žáka

Datum a místo narození
žáka
Zdravotní pojišťovna (kód)

Rodné číslo
Státní občanství

Adresa
PSČ
Zákonný zástupce
(zaškrtněte)
Předchozí vzdělání
(dosažené vzdělání)

E-mailová adresa žáka
Mobilní telefon žáka

Příjmení a jméno otce
Zaměstnání

Adresa
PSČ
Telefon do zaměstnání

Mobilní telefon otce

E-mailová adresa

Příjmení a jméno matky
Zaměstnání

Adresa
PSČ
Telefon do zaměstnání

Mobilní telefon matky

E-mailová adresa

otec

oba rodiče
matka

jiný

Zdravotní potíže
(znevýhodnění žáka)
Sociální znevýhodnění
žáka

Jde o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami? (dyslektik, dysgrafik, dysortografik..........................................
zaškrtněte, popř. doplňte a přiložte vyjádření pedagogicko psychologické poradny).
Případná další sdělení (aktivní sport, záliby apod.) můžete napsat na zadní stranu tohoto dotazníku.
Souhlasím s tím, že po dobu studia na SPŠ stavební, Plzeň budou:
- ve formě fotografií příp. článků zveřejňovány prezentace, úspěchy syna (dcery), výsledky ze soutěží na nástěnkách
školy, včetně www.stránek, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů,
- poskytovány mému synovi (mé dceři) poradenské služby výchovného poradce v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních,
- probíhat aktivity vyplývající z plnění preventivního programu, včetně besed, přednášek, dotazníkových šetření.

Je-li vydáno soudní opatření, kterým se omezuje rodičovská zodpovědnost, předložte kopii rozhodnutí
nejpozději při nástupu do školy.
...............................................................................................................
vzorové podpisy zákonných zástupců (rodičů)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyplněnou evidenční kartu zašlete obratem zpět na adresu:

SPŠ stavební, Plzeň
Chodské nám. 2, 301 00 Plzeň

nebo e-mailem (karta je k dispozici na www.spsstav.cz) na adresu fedorova@spsstav.cz, telefon 378 010 825.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení školního roku 2015/16 se uskuteční dne 1. 9. 2015 odjezdem na seznamovací kurz
do Střelských Hoštic, který potrvá do 3. 9. 2015.

