
Obor bakalářského studia:    SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 
 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 

pro uchazeče bakalářského studia 

 
Osobní údaje: 
 
Příjmení: ……………………………………………………………………………………….… 

Jméno - první: ……………………………………   druhé: ………………………………………….. 

Datum narození: …………………………..…….. Místo narození: ………………………………... 

Okres:  ………………………..………….. Kraj: …………………………….……………. 

Pohlaví:   žena*       muž*  Občanství: ……………………………………..………. 

Číslo OP: …………………………………………………………………………………………. 

Rodné číslo: ……………………………………………………………………………………......... 

Jméno otce: …………………………………… Jméno matky: ………………………………….. 

Rodné příjmení:  ……………………………………………………………………………………… 

 

Adresa trvalého bydliště: 
 
PSČ:  …………………… Město:  ……………………………………..        město*     ves* 

Ulice: ………………………………  Číslo popisné: ……………….  Číslo bytu: ………………… 

Okres: ………………………………  Kraj: ………………………………………………………… 

 

Doručovací adresa (vypsat v případě, že se liší od trvalého bydliště: 
 
PSČ:  …………………… Město:  ……………………………………..        město*     ves* 

Ulice: ………………………………  Číslo popisné: ……………….  Číslo bytu: ………………… 

Okres: ………………………………  Kraj: ………………………………………………………… 
 
 
Kontaktní údaje: 
 
Telefon (včetně předvolby):  …………………………………………………………………………. 

Mobilní telefon: ………………………………..      E-mailová adresa: ……………………………... 

 

* správnou odpověď označte „X“ 

Tom
Lístek s poznámkou
               Unmarked nastavil Tom            

Tom
Lístek s poznámkou
               Accepted nastavil Tom            



Údaje o vzdělání: 
 
Vzdělání:  magisterské*       bakalářské*     středoškolské s maturitou* 

                         jiné*……………………………………....... 

Název školy: ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Obor vzdělání: …………………………………………………………….……….. 

Datum ukončení studia (datum vystavení diplomu): …………………………………………………. 

 

 

 

* správnou odpověď označte „X“ 

 

 

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v databázi správce osobních údajů Tarnowske Szkoly Wysze 

v souvislosti s bakalářským studiem. 

Informace budou zpracovány ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a     o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Prohlašuji, že jsem si vědom/a práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i o dalších 

právech stanovených v § 21. 

 

 

 

 

 

 

………………………………..    ……………………………………. 

             Místo a datum         Jméno a příjmení 

 

 

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.  

 

 

                             …………………………………….. 

                     Podpis 
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