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Č ESTNE  PROHLÁ S ENÍ  

Já, níže podepsaný: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

(jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt) 

zastoupený svým zákonným zástupcem – matkou: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt zákonného zástupce) 

tímto čestně prohlašuji, že splňuji podmínky, které zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

stanoví jako podmínky pro přijetí ke vzdělávání – ke čtyřletému studiu oboru vzdělání 

…………………………………………………………………………..........................na Střední průmyslové škole 

a Střední odborné škole, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace, Elišky 

Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, REDIZO: 600013006, IČ 674 399 18. 

Zejména takto čestně prohlašuji, že jsem řádně ukončil povinnou školní docházku. 

Navštěvoval jsem základní školu: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

a to po dobu celkem ............... let (pozn. je třeba nejméně 9 let). 
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Mé poslední hodnocení proběhlo dne ……............................... (datum posledního vysvědčení) 

po absolvování ……........ třídy …….................................... školy (ročník posledního hodnocení). 

 

Hodnocen jsem byl z těchto předmětů s následujícími výsledky: 

 ......................................................................   ......................................................................  

 ......................................................................   ......................................................................  

 ......................................................................   ......................................................................  

 ......................................................................   ......................................................................  

 ......................................................................   ......................................................................  

 ......................................................................   ......................................................................  

 ......................................................................   ......................................................................  

 ......................................................................   ......................................................................  

 ......................................................................   ......................................................................  

 ......................................................................   ......................................................................  

(příp. uvedeno v příloze) 

 

Shora uvedené skutečnosti nejsem schopen doplnit doklady, protože jsem vzhledem 

k válečnému stavu musel opustit Ukrajinu narychlo.  

 

Podpisem tohoto prohlášení potvrzuji, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.                     

 

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne ......................................................... 

 

...................................................................  ................................................................. 

Podpis uchazeče    Podpis zákonného zástupce 


