Prihláška
na štúdium v Jazykovej škole v Námestove
(príprava na maturitnú skúšku)
Evidenčné*
číslo:

Jazyk:
Kurz: Príprava na maturitu

Vyučovanie* : 1x 3 hodiny

Meno a priezvisko:

Titul:

Rodné číslo:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Okres:

Národnosť:

Štátna príslušnosť:

Adresa bydliska:

Kraj:

PSČ:

Číslo tel.:
Povolanie:

V ................................ dňa: .........................
............................................................
podpis uchádzača

...........................................................
podpis zákonného zástupcu
* Vyplní Jazyková škola

A. Prijímanie poslucháčov
1.

prihlášku na štúdium na JŠ osobne odovzdať na sekretariáte školy alebo poslať poštou
od 1.februára 2019 do 31. mája 2019 ;
/ adresa: Jazyková škola, Mieru 307/23, 029 01 Námestovo/

2.

po odovzdaní prihlášky budete zaevidovaný /á/ ako kandidát /ka/ štúdia v kurze
maturitnú skúšku ;

3.

kurzy sa budú napĺňať na základe prichádzajúcich prihlášok

4.

do 5.júna 2019 Vám bude zaslané oznámenie o prijatí / neprijatí / na štúdium,

5.

zápis do kurzu Príprava na maturitnú skúšku na jazykovej škole bude v termíne od 24. júna
2019 do 4. júla 2019 v čase od 12.00 do 14.30 na sekretariáte školy,

6.

upozorňujeme Vás, že poslucháčom školy sa stávate až po zápise a po zaplatení poplatku / nie iba
po zaplatení poplatku /

7.

k zápisu je potrebné priniesť doklad o zaplatení poplatku na prvý polrok šk. roka 2019/2020.
Poplatok uhradiť na číslo účtu SK30 8180 0000 0070 0048 3139, do správy pre prijímateľa
napísať meno poslucháča

8.

ak sa nedostavíte na zápis, škola si vyhradzuje právo prijať na vaše miesto iného uchádzača
o štúdium /neúčasť na zápise budeme považovať za prenechanie miesta inému uchádzačovi
o štúdium/.

Príprava na

B. Poplatok za štúdium – šk.rok 2019/2020
1.polrok
Zápisné
školné
Spolu

12 €
60 €
72 €

2. polrok
školné
Spolu

60 €
60 €

3. celkový poplatok za štúdium

poplatok za 1.polrok
Poplatok za 2.polrok
Spolu

72 €
60 €
132 €
Mgr. Peter Kuľha
riaditeľ školy

