
na formu denní / dálkovou / kombinovanou * Č.j.:

Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa bydliště
Email + telefon

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

Celý název současné školy
Adresa současné školy

Současný ročník 1 * 2 * 3 * 4 * 5 *

Ročník na SŠGH 1 * 2 * 3 * 4 * 5 *
* Nehodící se škrtněte.

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

S žádostí o povolení přestupu na SŠGH souhlasím.

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

Žádám o vyloučení odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí  povolení přestupu z jiné stření školy v souladu s § 85 odst.2 písm. c) správního řádu.
Žádám o zasílání následujících listin formou obyčejné listovní zásilky: Rozhodnutí o povolení přestupu, Rozhodnutí o nepovolení přestupu, Rozhodnutí o stanovení 
vykonání rozdílové zkoušky dle § 66 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., Výzva k doplnění podané žádosti o povolení přestupu a další výzvy a listiny související s žádostí.

Žádám o zasílání následujících listin formou obyčejné listovní zásilky: Rozhodnutí o povolení přestupu, Rozhodnutí o nepovolení přestupu, Rozhodnutí o stanovení 
vykonání rozdílové zkoušky dle § 66 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., Výzva k doplnění podané žádosti o povolení přestupu a další výzvy a listiny související s žádostí.

V případě, že o povolení přestupu žádá příslušník jiného státu než České republiky, je povinen doložit kopii dokladu oprávňujícího k 
pobytu na území ČR.

Zákonný zástupce žáka: (uveďte jméno, přijmení, datum narození, adresu bydliště, email a telefon)

Souhlasné vyjádření zákonného zástupce nezletilého žáka: 

Nedílnou součástí žádosti o přestup na SŠGH je potvrzení o studiu ze současné školy!

Osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR. Informace o zpracování osobních údajů najdete na www.ssgh.cz/informace-o-skole/uredni-deska/

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘESTUPU NA STŘEDNÍ ŠKOLU GASTRONOMICKOU A HOTELOVOU s.r.o.

Žádám tímto o přestup na Střední školu gastronomickou a hotelovou s.r.o. se sídlem Vrbova 1233, Praha 4 - 
Braník, 147 00.

Název oboru
Současný obor vzdělání

ZaměřeníKód oboru

Obor vzdělání na SŠGH
Název oboru Kód oboru Zaměření



Jméno žáka
Datum narození
Obor

Datum

Razítko a podpis lékaře

1) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
4) Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
9a) Přecitlivělost na alergizující látky při praktickém vyučování
19) Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve 
výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení 
zdraví
26) Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu 

Omezení dle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání pro výše uvedené 
obory.

(Čísla v závorce za konkrétním oborem představují čísla omezení dle přílohy Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání)

Žáci níže uvedených oborů nesmí dle tohoto vládního nařízení trpět žádnou z níže uvedených 
chorob.

29-54-H/01 Cukrář (4, 9a, 19, 26)
65-51-H/01 Kuchař číšník (1, 4, 9a, 19, 26)
65-42-M/01 Hotelnictví (1, 4, 9a, 19, 26)
65-41-L/01 Gastronomie (26)

65-41-L/51 Gastronomie (26)

Níže jmenovaná/ný je zdravotně způsobilá/ý vzdělávání v níže uvedeném oboru vzdělání, tj. zejména netrpí žádnou z níže uvedených 
chorob vyjmenovaných ve vládním nařízení č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
Žádám o zasílání následujících listin formou obyčejné listovní zásilky: Rozhodnutí o povolení přestupu, Rozhodnutí o nepovolení 
přestupu, Rozhodnutí o stanovení vykonání rozdílové zkoušky dle § 66 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., Výzva k doplnění podané 
žádosti o povolení přestupu a další výzvy a listiny související s žádostí.

POTVRZENÍ LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Toto potvrzení je nezbytné pro obory Hotelnictví, Gastronomie, Kuchař-číšník a Cukrář.


