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Přihláška do programu Sborový pracovník
 Dobré základy: Garantujeme ucelenost ve třech oblastech: 1. Biblické základy, 2. Základy

křesťanského učení, 3. Služba ve sboru.
 Vynikající  kvalita:  Z již tak kvalitního vyučování na ETS si  polovinu svého studijního

plánu sestaví každý sám z toho nejlepšího, co ETS nabízí.
 Individuální potřeby: Polovinu předmětů si zájemce vybere sám podle svého obdarování

a zájmů. U všech předmětů si sám volí formu studia: denní či dálkovou, případně formou
soustředění (pokud se daný rok nabízí). Podle své potřeby volí délku studia 2-4 roky.

 Příznivá cena: Cena 13 tisíc Kč za celý program nabízí bezkonkurenčních 20 Kč za jednu
vyučovací hodinu!

Program SSP stojí  13.000 Kč,  přičemž tato částka je  rozdělena do čtyř  splátek po 3.250,-  Kč,
splatných vždy na začátku čtyř po sobě následujících studijních období (semestrů). První částka je
splatná k 30. září, druhá k 31. lednu následujícího roku, třetí k 30. září na začátku druhého ročníku
studia  a  čtvrtá  k 31.  lednu  následujícího  roku.  Školné  se  hradí  bankovním  převodem  na  účet
2800129338/2010, Fio banka, a.s., variabilní symbol tvoří prvních šest číslic rodného čísla.  Platba
v hotovosti v kanceláři školy se výjimečně připouští v případě, že není možno platit bankovním
převodem. Ve školném nejsou obsaženy platby za učebnice, knihy, kopírované materiály ani jiné
pomůcky  k  výuce.  Přihlášku  s životopisem a  doporučením kazatele  Vašeho  sboru  zašlete
do 31. května. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška do programu Sborový pracovník ve školním roce ………………

Jméno, příjmení, příp. titul  ………………………………………….., rodné číslo: …………………,

Rodné příjmení …………………………………………… Státní příslušnost ………………………,

Sbor, církev: ……………………………………………………………………………………………

Číslo OP: ………………………………………………………………………………………………,

Adresa …………………………………………………………………………………………………,

e-mail ………………………………………………………   tel. …………………………………….

Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé. Zavazuji se, že písemně nahlásím škole do osmi dnů všechny změny, ke
kterým u mě v průběhu studia dojde. Souhlasím ve smyslu ochrany osobních údajů dle  nařízení EU2016/679 se
zpracováním výše uvedených údajů, a to pro studijní účely a po dobu studia.

datum:                                                                              podpis:

verze 18-05-23


