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ŽÁDOST O STIPENDIUM
SCHOLARSHIP APPLICATION

Prosím vyplňte přihlášku čitelně TISKACÍMI písmeny. 
Please complete this booklet clearly in CAPITAL letters.

1. ČÁST – OSOBNÍ ÚDAJE O STUDENTOVI 
SECTION 1 – STUDENT PERSONAL DATA

  Předpokládaný nástup do školy / Expected date of entry to the school                                              

  Předpokládaná délka pobytu v Praze / Expected length of stay in Prague

2. ČÁST – KONTAKTNÍ ÚDAJE STUDENTA 
SECTION 2 – STUDENT CONTACT DETAILS*
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Podpis rodičů / Parents signature

                                                Datum
 

/ Date 

Příjmení dítěte  / Surname Jméno(a) dítěte  / First names

Preferované jméno  / Preferred name Datum narození  / Date of Birth Místo narození  / Birthplace  

Národnost / Nationality Náboženské vyznání  / Religion Muž / Žena / Male/Female

Rodné číslo / Birth no. (Czech national) Jazyk, kterým se mluví doma / First Language

Ulice  / Street Číslo domu  / House no. Město  / Town

Čtvrť  / District PSČ  / Post Code Telefonní číslo  / Telephone no.

Kontakt na rodiče / Parents contact address:

Matka  / Mother Tel. číslo  / Telephone no. E-mail  /E-mail

Otec  / Father Tel. číslo  / Telephone no. E-mail  /E-mail

Ročník / třída (pokud známa)  / Year Group / Class (if known) Pobočka / School Site:       Kamýk     Vlastina 

  / Home address in Czech Republic:
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4. ČÁST - JAZYK 
SECTION 4 – LANGUAGE

Mateřský jazyk / Mother tonque  _____________________________________________________________________________________________________________

Jaké další jazyky vaše dítě pravidelně slyší?  / What other languages does your child listen to on a regular basis?  _____________________________________________________ 

Jaké další jazyky vaše dítě používá ke komunikaci?  / What other languages can your child communicate in? _________________________________________________________

Prosím uveďte, jakou má vaše dítě v současnosti úroveň angličtiny (zatrhněte odpovídající)  / Please describe your child´s current level of English: (please tick as appropriate R)

0 začátečník (poprvé používá angličtinu ve škole) / new to English (first time using English in school)

0 mírně pokročilý (již absolvoval kurz pro začátečníky) / familiar with English (has already followed a beginner´s course)

0 pokročilý (učil se v anglickém jazyce více jak dva roky) / a confident user of English (has been taught in English for more than two years)

0 plynně mluvící anglicky (používá AJ bez pomoci) / a fluent user of English (has always used English in school without extra support)

Umí vaše dítě psát anglicky?  / Can your child write in English?            

 Ano / Yes 0   Ne / No 0               s pomocí / with help 0   samostatně / independently 0 

Umí vaše dítě číst anglicky? / Can your child read in English?             

  Ano / Yes 0    Ne / No 0              s pomocí / with help  0  samostatně / independently 0 

Jakým dalším jazykem doma hovoříte?  / What other languages are spoken at home?  ________________________________________________________________________
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3. ČÁST – PŘEDCHOZÍ VZDĚLÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE
SECTION 3 – PREVIOUS EDUCATION AND FURTHER INFORMATION

Jméno současné školy  / Name of current school Od  / From Do  / To 

Jméno ředitele školy / Name of Head of school  E-mail

Telefonní číslo / Telephone number Jaký typ osnov  / Type of Curriculum

 V čem vaše dítě vyniká (např. hudební nástroj, sport) /  What does your child excel in (ie. musical instrument, sports)

Dávám povolení PBS kontaktovat současnou školu pro případné další informace / I give permission for PBS to contact the current school if further detailas are required         

Ano / Yes 0         Ne /  No 0


