Application Form/Přihláška ke studiu
About the student/Údaje o studentovi
First name(s)/ Jméno(a)

□ Male
/Muž

Surname/Příjmení
DOB/ Datum narození

□ Female/
Žena

Birth number/Rodné číslo

Place of birth/Místo narození
Health insurance
company/Zdravotní
pojišťovna

Citizenship/Státní příslušnost
Nationality (ies)/Národnost(i)
Passport holder/Držitel pasu
If non-EU**/Pokud mimo EU**

Czech/ČR

□

Visa over 90 days
/Vízum na více než 90 dní

EU*

□

Short-Term Visa
/Krátkodobé vízum

Non-EU**/Mimo EU
Permanent-long term permit
for ČR** /Dlouhodobé vízumtrvalý pobyt v ČR

□
Refugee**
/Uprchlík**

Document No. (*Permit, **Passport + Visa)(číslo OP nebo povolení k pobytu)

Home address/Adresa bydliště studenta

Student'contact details/Kontakt na
studenta

Street/Ulice

Phone/Tel.

Town/Město

e-mail address

Postal code/PSČ
Siblings/Sourozenci

Currently at
ECP/Navštěvují ECP

Other school/V jiné škole

DOB/Rok narození

1.
2.
3.

Educational background/Vzdělávání
All schools attended starting with the current
school (Name and location)/Všechny navštěvované
školy počínaje současnou (Jméno a místo)

Dates
Language of
attended/Navštěvována v instruction/Vyučování
letech
v jazyce (čj, aj, rj ..)

Grades
attended/
Ročníky

Language background/Jazykové zázemí
First language spoken/První jazyk
Language/s spoken at home/Jazyky, kterými se mluví doma
Student's most comfortable language (academic)/Studentův preferovaný jazyk ve vzdělávání
Student's most comfortable language (social)/Studentův preferovaný jazyk pro sociální
kontakt
How many years
/Kolik let

Languages studied/Jazyky
studované ve škole

Number of lessons per week
/Počet hodin týdně

External qualifications
/Externí zkoušky

1.
2.
3.

Choices at ECP/Volba předmětů v ECP
Applicants to Y1 and Y2:/Pro uchazeče do 1. a 2. ročníku:
Please rank the following subjects in order of preference (1 as the most preferred)/Následující předměty prosím
seřaďte podle své preference (1 - nejpreferovanější volba)
French/Francouzština

Second language (other than
English and Czech)/Druhý jazyk
(kromě angličtiny a češtiny)

German/Němčina
Spanish/Španělština

Applicants to Y3 and Y4:/Pro uchazeče do 3. a 4. ročníku:
Please rank the following subjects in order of preference (1 as the most preferred)/Následující předměty prosím
seřaďte podle své preference (1 - nejpreferovanější volba)
1. Second language (other than
English and Czech)/Druhý jazyk
(kromě angličtiny a češtiny)

French/Francouzština
German/Němčina
Spanish/Španělština
Art/Výtvarná výchova
Drama/Dramatická výchova

2. Additional subject/Povinně volitelný Music/Hudební výchova
předmět
Business Studies/Obchod a podnikání
Computer Science/Počítačové vědy
Russian/Ruština
Applicants to Y1 - Y4: /Pro uchazeče do 1.-4. ročníku:
Language A for IB /Jazyk A pro IB

IB Choices/Volba předmětů v IB programu
Applicants to Y5*: (please specify HL/SL) /Pro uchazeče do 5. ročníku: (Prosím uveďte vyšší nebo standardní úroveň)
Group 1

Group 4

Group 2

Group 5

Group 3

Group 6

Non-IB language/Další cizí jazyk (požadován k maturitě)
* See below the overview of IB subject groups/Níže uvádíme přehled skupin předmětů IB

IB groups of subjects/Skupiny předmětů IB
Group 1: Language A (native language)/1. skupina: Jazyk A (mateřský jazyk)
The IB & Maturita Programme students study Czech. For other students the Language A is English or their own mother tongue (for which the College
supports students doing the SL self-taught route). The course is literature-based and includes selections from world literature./Studenti českého programu
studují češtinu. Pro další studenty je jazykem A angličtina nebo jejich vlastní mateřský jazyk, jehož výuku na úrovni IB škola zajišťuje. Předmět je založený
na literatuře a zahrnuje výběr ze světové literatury.

Group 2: Language B (second or foreign language)/2. skupina: Jazyk B (druhý nebo cizí jazyk)
English B, French B, German B or Spanish B. The courses in Language B are practical and language-based. Alternatively, students may study a second
Language A./Angličtina B, francouzština B, němčina B nebo španělština B. Výuka jazyka B je praktická a založená na jazyce. Alternativně mohou studenti
studovat druhý jazyk v úrovni A.

Group 3: Individuals and Societies/3. skupina: Člověk a společnost
Economics, Geography, History, Environmental Systems, Global Politics, Philosophy or Psychology./Ekonomie, zeměpis, dějepis, environmentální systémy,
globální politika, filozofie nebo psychologie

Group 4: Experimental Sciences/4. skupina: Experimentální vědy
Biology, Chemistry, Environmental Systems, Physics or Computer Science/Biologie, chemie, environmentální systémy, fyzika nebo informatika a výpočetní
technika

Group 5: Mathematics/5. skupina: Matematika
Mathematics Analysis HL and SL, Mathematics Applications SL./Matematická analýza (vyšší i standardní úroveň), matematická aplikace (standardní
úroveň)

Group 6: Arts/6. skupina: Estetická výchova
Theatre or Visual Arts or a second subject from groups 1 to 4/Dramatická nebo výtvarná výchova nebo druhý předmět z 1.–4. skupiny

Student support/Podpora studenta
Has your child ever repeated a grade or been moved ahead of their year (“skipped” a grade)? /
Opakovalo Vaše dítě někdy ročník nebo přeskočilo ročník?

Yes-No/
Ano-Ne

If so, please give details: /Pokud ano,
uveďte, prosím, podrobnosti
Has your child ever taken extra exams in order to improve the end-of-year grades? /Skládalo Vaše
dítě někdy opravné zkoušky na konci roku?

Yes-No/
Ano-Ne

If so, please give details: /Pokud ano,
uveďte, prosím, podrobnosti
Has you child ever been suspended, asked to leave, or dismissed from school? /Bylo Vaše dítě nekdy
podmíněně vyloučeno nebo vyloučeno ze školy?

Yes-No/
Ano-Ne

If so, please give details: /Pokud ano,
uveďte, prosím, podrobnosti
Has your child ever experienced any academic, social, emotional or behavioral difficulties in
school? / Postihly Vaše dítě někdy ve škole nějaké studijní, sociální, emoční nebo výchovné problémy?

Yes-No/
Ano-Ne

If so, please give details: /Pokud ano,
uveďte, prosím, podrobnosti
Has your child ever received or been recommended for extra support in or outside of school? /
Dostalo Vaše dítě někdy doporučení na speciální poradenské pracoviště mimo školu a docházelo někdy do
takové poradny?

Yes-No/
Ano-Ne

If so, please give details: /Pokud ano,
uveďte, prosím, podrobnosti
Has your child ever received: / Bylo Vašemu dítěti někdy poskytnuto:
Psycho‐educational evaluation /
Pedagogicko-psychologické vyšetření

Yes-No/
Ano-Ne

IEP (Individualised Education Program) / IVP
(Individuální vzdělávací plán)

Yes-No/
Ano-Ne

Counselling / Psychologické
poradenství

Yes-No/
Ano-Ne

Speech Therapy / Logopedie

Yes-No/
Ano-Ne

Does your child have any allergies or dietary restrictions? / Má Vaše dítě nějaké alergie nebo dietní
omezení?

Yes-No/
Ano-Ne

If so, please give details: /Pokud ano,
uveďte, prosím, podrobnosti
Other (please give details): / Jiné
(uveďte, prosím, podrobnosti):
If you have answered ‘Yes’ to any of the above, please submit any additional documentation from your child’s school and/or
external specialist relating to this. If the documents are in a language other than English or Czech, please provide an official
translation. / Pokud jste na kteroukoli otázku v oddílu výše odpověděli Ano, laskavě doložte příslušné dokumenty ze školy nebo školského
poradenského zařízení. Tyto dokumenty musí být v češtině nebo angličtině.

About the parents or guardian/Údaje o rodičích nebo zák. zástupci
Parent (Guardian) 1/Rodič (Zák.zástupce) 1
First name(s)/Jméno

Surname/Příjmení

Relationship (please circle)/
Příbuzenský vztah (prosím zakroužkujte)

Mother-Father-Stepmother-Stepfather-Other/Matka-Otec-Nevlastní matkaNevlastní otec-Jiné
Yes-No/
Address if different to student/Adresa bydliště, pokud je odlišná
Lives with student?/Žije se studentem?
Ano-Ne
od studentovy
Phone/telefon

Street/Ulice

E-mail

Town/Město

Occupation/Povolání

Postal code/PSČ

Employer/Zaměstnavatel

Parent (Guardian) 2/Rodič (Zák.zástupce) 2
First name(s)/Jméno

Surname/Příjmení

Relationship (please circle)/
Příbuzenský vztah (prosím zakroužkujte)

Mother-Father-Stepmother-Stepfather-Other/Matka-Otec-Nevlastní matkaNevlastní otec-Jiné
Yes-No/
Address if different to student/Adresa bydliště, pokud je odlišná
Lives with student?/Žije se studentem?
Ano-Ne
od studentovy
Phone/telefon

Street/Ulice

E-mail

Town/Město

Occupation/Povolání

Postal code/PSČ

Employer/Zaměstnavatel

Family situation/Rodinná situace
Circumstances of parents
(guardians)-please circle/Právní vztah Married/
Manželé
rodičů (zák. zástupců)-prosím
zakroužkujte

Divorced/
Rozvedení

Separated/ Žijící Co-habitation/ Partner,
odděleně
partnerka

Child in shared custody/Dítě ve střídavé péči

Yes-No/Ano-Ne

Our Privacy Directive has been updated and is available at: https://www.englishcollege.cz/privacy-directive/ Aktualizovaná Směrnice
k ochraně osobních údajů je k dispozici zde: https://www.englishcollege.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju/
I have read, understand and agree to ECP's Privacy Directive. / Seznámil jsem se se Směrnicí, rozumím jí a souhlasím s ní.
In compliance with personal data protection legislation, the data contained in this form will be added to a database. You authorize The
English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s. to use said data to elaborate internal statistics, and to provide you and/or send
you information about The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s. , with address of Sokolovská 320, 190 00 Praha 9. You
may always exercise your right to access, modify, cancel and/or oppose your data in the database, as well as to deny the aforementioned
authorization, informing ECP in writing. / V souladu se zákony týkajícími se ochrany osobních údajů budou údaje z tohoto dotazníku zařazena do
databáze. Opravňujete The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s k využití uvedených údajů pro účelu interní statistiky a tomu, aby Vám
byly poskytnuty a/nebo zaslány informace o The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s s adresou Sokolovská 320, 190 00 Praha 9. Máte
vždy právo přístupu k Vašim údajům a právo je měnit, zrušit a/nebo nesouhlasit s údaji v databázi, stejně jako zrušit toto oprávnění písemně na adresu
ECP.
We will not share your personal information with any third parties without your consent, unless the law allows or requires us to do so. /
Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou bez Vašeho souhlasu, pokud to zákon neumožňuje nebo nevyžaduje.

Parent (Guardian) signature/Podpis
rodiče (zák. zástupce)

Date/Datum

