PŘIHLÁŠKA
NA PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
JARO 2019
Termín: 12. 2. - 2. 4. 2019 (8 lekcí)
Místo konání: Anglicko-české gymnázium AMAZON, Rytířská 10, Praha 1
ČESKÝ JAZYK: úterý 15.15 – 16.45 hodin
ANGLICKÝ JAZYK - KONVERZACE: úterý 17.00 – 18.00 hodin
⌧ Křížkem označte požadovaný kurz.
1. Identifikace žáka
Příjmení

Jméno

Datum narození

Telefon přes den

Telefon večer

E-mail adresa

Adresa bydliště
Číslo popisné/orientační

Bydliště: Ulice

Město

PSČ

2. Údaje o zákonných zástupcích žáka – MATKA nebo OTEC
1. Jméno a příjmení

Telefon

E-mail

ŠKOLNÉ: 1 800 Kč/ČJ, 1 500 Kč/AJ. Je možné přihlásit se na oba či každý kurz zvlášť. Celkem: 3 300 Kč.
Školné uhrazeno dne: _________________
hotovost

Školné uhrazeno dne: _________________

bankovní převod na účet
č. 8662359/0800

hotovost

VS = datum narození žáka

bankovní převod na účet
č. 8662359/0800
VS = datum narození žáka

Povinnosti školy
1.
2.

Zajistit odpovídající prostory pro výuku v souladu s bezpečnostními předpisy a kvalifikované učitele s odbornou i pedagogickou způsobilostí.
V případě onemocnění učitele, škola zajistí suplování nebo dohodne náhradní termín lekce s účastníky studia.

Povinnosti účastníka studia (= studenta)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pro dosažení dobrých výsledků vyžadujeme, pokud možno, pravidelnou docházku a včasný příchod do školy.
Neúčast v hodinách není důvodem k vrácení školného.
Nezapomeňte, že atmosféru v hodině netvoří pouze učitel, ale také Vy. Pokud budete spolupracovat, budete mít mnohem větší užitek ze svého studia. Je
zakázáno při hodině vyrušovat ostatní studenty svévolným hovorem. Abyste neztráceli svůj čas a učitelé mohli vidět výsledky své práce, vyžadujeme na
studentech domácí přípravu a aktivní přístup v hodině.
Používání mobilních telefonů během vyučování není dovoleno.
Kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek v prostorách školy a v celém objektu Rytířská 10, Praha 1 je zakázáno.
Studentům není dovoleno zdržovat se v učebnách mimo dobu jejich vyučování. Studenti mají možnost být ve třídě patnáct (15) minut před začátkem
vyučování. Deset (10) minut po skončení vyučování učebna zůstává prázdná.
Všichni studenti musí opustit prostory školy a budovu Rytířská 10, Praha 1, nejdéle do 19.00 hod.
V prostorách školy je povinnost se přezouvat. Nepřezutému studentovi nebude umožněn přístup do prostor školy, ztrácí tak nárok na náhradu finanční či jinou.
Účastník studia je povinen se řídit školním řádem Anglicko-českého gymnázia AMAZON.

Datum

Podpis rodiče (zákonného zástupce)

Svým podpisem prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. Případné změny je nutno nahlásit do 3 dnů.
Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb., o osobním
přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Kurzy jsou provozovány vzdělávací společností EuroEdu, s.r.o.

