PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
PRO STUDIUM NA LYCEÍCH V DIJONU A V NÎMES VE FRANCII
Uchazeč/ka
Jméno a příjmení: __________________________________________________________

Zde nalepte foto
Přihlášku vyplňte
strojem nebo
silným hůlkovým
písmem.
Nepoužívejte
sešívačku!

Datum narození: ___________________________________________________________
Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, obec): ____________________________________________________________
Telefon:________________________ e-mail: ______________________________________________________
Znalost dalšího živého jazyka:___________________________________________________________________
Zákonní zástupci
Jméno a příjmení otce: ________________________________________________________________________
Zaměstnání otce (dobrovolné vyplnění): __________________________________________________________
Telefon během dne: _________________________ e-mail:___________________________________________
Jméno a příjmení matky:_______________________________________________________________________
Zaměstnání matky (dobrovolné vyplnění): ________________________________________________________
Telefon během dne: _________________________ e-mail: __________________________________________
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři a v dokumentaci odevzdávané pro účely výběrového řízení a rovněž pro účely mé
případné pozdější nominace zahraniční straně byly zpracovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Domem zahraniční
spolupráce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie, souhlasím s jejich s předáním zahraniční straně, tj. příslušné zahraniční státní instituci a přijímající
škole v zahraničí, přímo nebo prostřednictvím příslušného zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí či místně příslušného zastupitelského úřadu
zahraničního státu, které je nezbytné pro vyřízení této mé žádosti o přijetí ke studiu, a souhlasím s uchováním výše zmíněných osobních
údajů v analogové i digitální formě pro potřeby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Domu zahraniční spolupráce po dobu 5 let.

Podpisy uchazeče/uchazečky a jeho/jejích rodičů:
___________________________________________________________________________________________
Doporučení ředitele školy ke studiu:

Potvrzení dosažených studijních výsledků
Žák/yně dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu:___________________
Známka z francouzského jazyka: ___________________ Známka z matematiky: _________________________

Razítko a podpis ředitele školy:
Přílohy (jednostranně a výhradně na formátu papíru A4):
1. fotokopie vysvědčení za první pololetí
2. lékařské osvědčení o celkovém zdravotním stavu
3. lettre de motivation v rozsahu 1 (JEDNÉ) strany napsaný vlastní rukou

