
Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. 
Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 

 

Žádost o změnu formy vzdělávání 
 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………… 

 

Datum narození:……………………………… ………………………………………… 

 

Třída:…………………………………………………………………………………………. 
 

Žádám tímto o změnu formy vzdělávání, a to z …… ročníku oboru …………………..… 

………………………………… formy vzdělávání……………………………….…………. 

do …….. ročníku oboru ………………………..……… formy vzdělávání ……………….. 
……………..……………………. ve Vaší škole. 

Žádám o vyloučení odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí o povolení změny formy 
vzdělávání v souladu s § 85 odst. 2 písm. c) správního řádu. 
 

Odůvodnění žádosti: 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

Žádám o zasílání následujících listin formou obyčejné listovní zásilky: Rozhodnutí o povolení 
změny formy vzdělávání, Rozhodnutí o nepovolení změny formy vzdělávání, Výzva 
k doplnění podané žádosti a další výzvy a listiny související s podanou žádostí. 
 

 

V Praze dne …………………   Podpis žáka…………………………….. 
 

 

 

Souhlasné vyjádření zákonného zástupce nezletilého žáka  
 

Zákonný zástupce 
(Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu) 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

S žádostí o změnu formy vzdělávání souhlasím. 

 

Žádám o zasílání následujících listin formou obyčejné listovní zásilky: Rozhodnutí o povolení 
změny formy vzdělávání, Rozhodnutí o nepovolení změny formy vzdělávání, Výzva 
k doplnění podané žádosti a další výzvy a listiny související s podanou žádostí. 
 

 

V Praze dne …………..                                            Podpis zákonného zástupce……………………….. 



Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. 
Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 

Dodatek ke smlouvě o vzdělávání 
 

evidenční číslo…………………. ze dne ………………………. 
(dále jen smlouva) 

 

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o 

se sídlem Praha 4 – Braník, Vrbova 1233 

IČO: 25097547 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou C 49327  
(dále jen škola)  
 

a  

  

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………… 

 

Datum narození:…………………………………………………………………………… 

 (dále jen žák) 
 

zastoupený zákonným zástupcem 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………… 

 

Datum narození:…………………………………………………………………………… 

rozšiřují tímto uzavřenou smlouvu o následující smluvní ujednání: 
 

V případě, že žák požádá o změnu oboru nebo formy vzdělávání a ředitel školy jeho žádosti 
v souladu se školským zákonem vyhoví, mění se příslušným způsobem i závazek školy 
poskytovat vzdělávání ve sjednaném oboru a formě vzdělávání obsažený v této smlouvě. 
Současně se také mění výše školného. Nová výše školného se stanoví podle ceníku školy 
platného v den, kdy žák podal žádost o povolení změny oboru či formy vzdělávání. V případě, 
že k takovéto změně výše školného dojde v průběhu školního roku, platí, že žák je povinen za 
tento školní rok zaplatit škole vyšší z obou uvedených školných. Případný doplatek školného, 
tj. rozdíl novým vyšším a původním nižším školným, je splatný do 3 dnů ode dne, kdy dojde 
ke změně oboru či formy vzdělávání. 
 

 

V Praze dne …………………… 

 

 

 

…………………………………     …………………………….  
 za školu          za žáka 

 

 


