Přihláška ke studiu anglické obchodní školy
Application form for National Diploma studies
obor/ field of study: Business – Information Services in
Business
Příjmení a jméno/ Surname and Name
Rodné číslo/ Personal Identification No.
Národnost/ Citizenship
Místo narození/ Place of birth
Trvalé bydliště/ Permanent address
Kontaktní adresa (pokud se liší od adresy
trvalého bydliště)/ Contact address (if
different from permanent address)
Tel. pevná linka/mobil/
Phone number/ Mobile number
E-mail
Zdravotní pojišťovna/
Health insurance company
Zdravotní stav (závažná onemocnění,
alergie, ostatní zdravotní problémy,
o kterých by měla být škola informována)/
Health state
Jméno a příjmení zákonného zástupce/
Name and Surname of the legal
representative
Telefonní číslo na zákonného zástupce/
Legal representative´s phone number
E-mail na zákonného zástupce/
Legal representative´s e-mail
Kde jste se o studiu dozvěděla? (inzerce v tisku,

Vztah ke studentovi/
Relation to the
student

net vyhledávač, doporučení)

Where have you heard abouut the study
programme?(advertisement, internet, recommendation,
etc...)

Forma studia/Type of studies:


3-leté denní studium (pobočka Kutná Hora Malín, s roční navazující možností
dokončení i českou maturitou)/ 3 years full time studies (Kutná Hora Malín)



3-leté dálkové studium (2x měsíčně o sobotách, 4 hodiny, Kutná Hora Malín)/ 3 years
part time studies (twice a month on Saturdays, 4 lessons, Kutná Hora Malín)



3-leté distanční online studium/ 3 years distance online studies

Podmínky účasti na studiu
1. Studia se může účastnit přihlášený student, který zaplatil školné (viz „Platební podmínky
školného anglické školy“).
2. Školné při přihlášení ke studiu musí být uhrazeno v termínu dle domluvy s odpovědným
zástupcem školy (další platby školného viz „Platební podmínky školného anglické
školy“). Při opoždění platby má přednost k přijetí ke studiu student, který sice předložil
přihlášku ke studiu později, ale dodržel termín platby. Pro posouzení je rozhodující
datum připsání platby na účet školy.
3. V případě odhlášení se školné nevrací. Škola však akceptuje náhradníka, kterého za
sebe původně přihlášený student vyšle a ten se prokáže ověřeným písemným
prohlášením.
4. Svým podpisem níže stvrzuji, že jsem byl seznámen s podmínkami účasti a placeni
a souhlasím s těmito podmínkami.

Terms and conditions
1.

Every student who has paid the fees according to the Terms and Conditions of the
English College fees’ payment which are part of this Application form may take part
in the studies.

2.

In case of later cancellation, the fee won’t be refunded. However, the school accepts
a substitute member who will substitute the original student. The substitute member
must deliver a written declaration of the original student.

3.

My signature confirms I acquainted myself with the Terms and Conditions and I agree to
them.

V .................... dne ........................
..........................................................
podpis studenta/zákonného zástupce
student´s or legal representative´s signature

Podmínky placení
Základní školné se hradí pololetně na č. účtu: 51-1740440217/0100. Při roční platbě je sleva 10%. Při
splátkách se platí úroky navíc: 10% k základnímu školnému. Variabilní symbol je rodné číslo, zpráva
pro příjemce se uvádí celé jméno studenta. Platby ze zahraničí:
Název a adresa banky: Komerční banka, Vysočanská 20, Praha 9
Název účtu: Obchodní akademie Praha
IBAN: CZ8801000000511740440217, SWIFT: KOMBCZPPXXX
Stav evidence platby školného sledujte v internetové aplikaci Edupage, případné nejasnosti prosím
hlaste referentce Ing. Nikol Pokorné na pokorna@oapraha.cz.
Základní školné – bez volitelných předmětů:
Ročně
1x 95.000,Pololetně
2x 48.000,Rozšířené – s volitelnými předměty:
Ročně
1x 145.000,Pololetně
2x 74.000,Pro všechny typy studia: v případě nedodržení termínu placení, škola účtuje úroky dle platné
legislativy. Škola má právo studenta za neplacení školného vyloučit ze studia.
Termíny plateb:
na celý rok dopředu: do 15. 6. předcházejícího roku
pololetně: do 15. 6. a do 15.1.

V Praze, 21. 12. 2021: Ing. Mária Václavíková, ředitelka

