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IČO: 42253900
www.sosch.sk
bojnakova@sosch.sk

Prihláška na vyššie odborné štúdium
Študijný odbor: 2839 Q manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu Školský rok:
2019/2020
I. Vyplní uchádzač
Meno a priezvisko
Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo

Štátne občianstvo

Národnosť

Štát

Adresa trvalého bydliska

1

E-mail

Tel. číslo
Súčasné zamestnanie

2

Absolvovaná stredná škola (názov)
Dátum maturitnej skúšky
Známka

Predmety maturitnej skúšky
1. slovenský jazyk
2. anglický jazyk
3. odborné predmety
4. praktická časť odbornej zložky
5.

Metódy štúdia na
škole, na ktorú
sa uchádzač hlási

Denná

Externá

⃞

⃞

II. Potvrdenie lekárom
Potvrdenie dorastového (obv.) lekára o zdravotnej spôsobilosti na vyššie odborné štúdium a na výkon
povolania vo zvolenom študijnom programe:

V........................................., dňa................................

Pečiatka a podpis lekára

Pokyny a vysvetlivky na vyplnenie prihlášky:
1

V prípade, že adresa trvalého bydliska nie je totožná s korešpondenčnou adresou, uveďte aj
korešpondenčnú adresu.
2

V položke Súčasné zamestnanie uveďte názov podniku (organizácie) a pracovnú pozíciu, ktorú
vykonávate.

Vyhlásenie a súhlas uchádzača
Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a že som nezamlčal nijaké závažné skutočnosti.
V súlade s § 7 zákona č. 363/2005 Z. z. o ochrane osobných údajov vlastnoručným podpisom dávam
súhlas, aby škola spracúvala moje osobné údaje na účely prijímacieho konania až do termínu konania
zápisu do 1. ročníka. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje uvedené v prihláške a v jej prílohách,
ktoré je škola oprávnená žiadať podľa § 63 odseku 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní na
stredných školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“). Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem odvolať s odôvodnením len písomne na príslušnej
strednej škole, ak nastanú závažné dôvody. Zároveň beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len
poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 363/2005 Z. z. o ochrane osobných
údajov, a spracované údaje sa budú archivovať a likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.

Prílohy k prihláške:
1. životopis
2. kópia maturitného vysvedčenia

Dátum:

Podpis uchádzača:

