Hotelová škola a Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Komenského 156, 290 01 Poděbrady,  tel. 325/612540-41-42    
www.hsvos.cz
formanova@hsvos.cz
PŘIHLÁŠKA  KE  STUDIU  NA  JAZYKOVÉ  ŠKOLE S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY           2011/2012

ČÍSLO  PŘIHLÁŠKY: …………………….       ČÍSLO  KURZU: ………(vyplní posluchač)
Příjmení: …………………………………..  Jméno: …………………..  Titul: …………….
Bydliště:…………………………………………………………PSČ:  ……………………
Datum narození: ……………………………  Rodné číslo: …………………………………  
Místo narození: ………………………………………………Okres: ………………………
Zaměstnání: …………………………………………………………………………………
Zaměstnavatel: ………………………………………………………………………………
Telefon do zaměstnání: ………………… Telefon domů: ………..………………………
Kontaktní emailová adresa: ……………………………  Mobilní telefon: …………….
U nezletilých osob:
Jméno a příjmení zákon. zástupce: …………………………………………………………..
Bydliště: …………………………………………………………………………………….
Zaměstnavatel: ………………………………………………………………………………
Telefon do zaměstnání: …………………………  Telefon domů: ……………………………

Uchazeči se ke studiu na  jazykové škole přihlašují písemně nebo elektronicky v termínu stanoveném a veřejně vyhlášeném ředitelkou školy. Uchazeče přijímá ředitelka jazykové  školy podle pořadí došlých přihlášek a stanovených zásad. Tištěné přihlášky budou přijímány zároveň s dokladem o zaplacení školného a zápisného (ústřižek nebo kopie složenky, výpis z účtu nebo doklad o zaplacení zaměstnavatelem). Prosíme posluchače, aby vyznačili na 2 dílech složenky specifický symbol (číslo kurzu) a variabilní symbol (číslo přihlášky). Číslo kurzu řádně doplňte také na formulář přihlášky. 
Do kurzu se můžete přihlásit také  elektronicky na adrese:  www.hsvos.cz
 
Přihlášky se přijímají i během prázdnin a v září. Rozhodnutí o otevření  kurzu bude učiněno nejpozději v den zahájení kurzu podle počtu zapsaných posluchačů. Veškeré informace o kurzech, učebnicích, termínu výuky atd.  naleznete  na webových stránkách školy  www.hsvos.cz
Písemné informace o zahájení výuky nejsou rozesílány.

Výše školného a zápisného u celoročního kurzu (70 hodin) o 2 hod. týdně:  4730,- Kč. Slevu ve výši 500,- Kč mohou využít všichni posluchači (bez rozlišení na pokročilé či začátečníky a bez rozlišení student či pracující) při úhradě školného a zápisného do 30. 6.

Nabízíme krátkodobé  speciální  kurzy již od 1330,- Kč, na které se však  sleva nevztahuje.
Škola neposkytuje  jiné úlevy školného a zápisného. 

Kurz může navštěvovat maximálně 18 posluchačů.

V případě, že se uchazeč rozhodne ještě před termínem zahájení výuky ke studiu  na jazykové škole nenastoupit, musí se odhlásit písemně nejpozději v den před zahájením kurzu, jinak ztrácí nárok na vrácení celé úplaty za výuku. Zápisné se mu nevrací.
Podmínky vrácení zápisného, celé úplaty nebo její poměrné části stanoví vyhláška MŠMT č. 33/2005 a dále  pak Vnitřní řád státní jazykové školy.
Státní jazyková škola si vyhrazuje právo změny vyučujícího.

Datum: ……………………                    Podpis: ………………………………….
Nenašli jste kurz, který by Vám vyhovoval? Napište nám  na adresu:  formanova@hsvos.cz


