AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 145214
Před Rybníkem 100, Praha 5 Stodůlky 155 00
IČ 27974464
jako autorizovaná osoba na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, čj.:
2013/1323-43/2

Přihláška
ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace,
(dle § 17 odst. 3 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Personalista 62-007- N
Termín konání zkoušky………………………………………………………………………………………………….
Příjmení a jméno ………………………………………………………………………………………………………….
Případný akademický titul a vědecká hodnost….………………………………………………………….
(nutno doložit úředně ověřeným diplomem nebo zápisem v občanském průkaze)
Datum narození (den, měsíc, rok) ……………………………………………………………………………….
Místo narození (město, země) ……………………………………………………………………………………
Adresa trvalého pobytu (ulice, číslo domu, PSČ, město, země)
………………………………………………………………………………..….................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa pro doručování (pouze pokud je rozdílná od trvalého pobytu, ulice, číslo domu, PSČ,
město, země)
………………………………………………………………………………..………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………….
mobilní telefon:……………………………………………………………………………………………….
V případě, že máte akademický titul a přejete si tento titul uvést na osvědčení, je nutné tuto
skutečnost spolu s přihláškou na zkoušku doložit úředně ověřenou kopií diplomu nebo zápisem v OP.
Veškeré změny je NUTNÉ provést buď osobně v kanceláři, nebo písemnou formou.
Přihlášku je nutno vyplnit elektronicky (na počítači) a vlastnoručně podepsat.

V případě, že:
- přihláška bude vyplněna rukou,
-nejsou vyplněny všechny požadované údaje,
-není podepsána,
- není zaplacen poplatek za zkoušku,
nebudete ke zkoušce zařazeni.
O zařazení ke zkoušce budete informováni emailem.

Byl (a) jsem srozuměn/a s tím, že pokud se na zkoušku přihlásím a neprospěji anebo jestliže se na
zkoušku přihlásím a nedostavím se na ni, za další termín zkoušky zaplatím 1000,- Kč do 12 měsíců od
ukončení přípravného kurzu. Pokud se na zkoušku přihlásím a neprospěji anebo jestliže se na zkoušku
nedostavím více než 12 měsíců od ukončení kurzu za první termín zkoušky i opravný termín zaplatím
1500 Kč.
Stejný poplatek uhradím, pokud od zkoušky odstoupím.
Termín zkoušky lze bezplatně zrušit nebo změnit nejpozději do data, který je stanoven jako uzávěrkové
datum přijímání přihlášek.
Při neúčasti u zkoušky se omlouvá pouze pracovní neschopnost vystavená lékařem delší 4 dnů
(nutnost dodání neschopenky ihned po ukončení pracovní neschopnosti).
Čestné prohlášení:
Prohlašuji místopřísežně, že nemám záznam v rejstříku trestů, že jsem v den zkoušky dosáhl/a
minimálního věku 18 let, mám úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, a že
uvedené údaje jsou pravdivé.
Souhlasím se zpracováním a využitím osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, a to pro potřeby společnosti AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o., které se
týkají evidence a statistik absolventů.
Přihlášku zašlete (nebo doručte osobně) na adresu: AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o.
Před rybníkem 100, 155 00 Praha 5 Stodůlky

V …………………………………………………………………..……………… dne………………………………………………..

Podpis …………………………………

