
 

žádost o stejnopisy.docx 1/2 

Žádost o vyhotovení a vydání dokumentu o studiu na SPŠ ST, Praha 1, Panská 3 

 

Požadované dokumenty – vyznačte křížkem 

 stejnopis vysvědčení za 1. ročník 

 stejnopis vysvědčení za 2. ročník 

 stejnopis vysvědčení za 3. ročník 

 stejnopis maturitního vysvědčení  

 výpis známek z Bakaláře (pro VŠ) 

 potvrzení o studiu

 stejnopis vysvědčení za 4. ročník 

 

Údaje o žadateli: 

Jméno a příjmení: 

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

……. 

Datum a místo narození: 

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

Adresa bydliště (adresa pro doručení): 

………………………………………………………….………………………

…………………….. 

Kontakt – telefon/e-mail: 

…………………………………………………………………………………

………………………………..………… 

Jméno a příjmení v době studia: 

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

Rok nástupu a rok ukončení studia/rok a měsíc vykonání maturitní zkoušky:  

 

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

………………………… 

Studovaný obor: 

…………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………… 

Doplňkové informace (pokud si vzpomenete, usnadníte nám hledání) - označení třídy a třídní učitel v období, 

za které žádáte opis vysvědčení:  

 

Dokumenty si vyzvednu osobně a platbu provedu v hotovosti.* 

Dokumenty požaduji zaslat, platbu provedu na účet.*  

 

Datum: ………………………………..                                    Podpis: 

…………………………………………………………………………….. 

 

*nehodící se škrtněte!                                                                         

Děkujeme za pečlivé a čitelné vyplnění všech údajů. 
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Poučení o zpracování osobních údajů: V rámci vyřizování Vaší žádosti budou zpracovávány osobní údaje v rozsahu této žádosti. Tyto 

údaje jsou zpracovávány na základě zákona. Správcem osobních údajů je SPŠ ST Praha 1, Panská 3. Tyto osobní údaje uloženy a 

skartovány dle platných předpisů. Osobní údaje z této žádosti nebudou zpracovávány třetí osobou ani třetím osobám předávány. Z GDPR 
pro Vás vyplývají práva vznést námitku proti tomuto zpracování, požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké 

osobní údaje o vás evidujeme, požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné, podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu 
osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email sekretariat@panska.cz nebo poštou na adresu 

SPŠ ST, Panská 3, Praha 1 110 00, případně na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů- Mgr. Evu Šmídovou  (gdpr@bdo.cz,) 

 

 

*Dokumenty vydány  dne…………………        Převzal 

podpis…………………………………………………………………………… 

 

*Dokumenty odeslány dne…………………         

mailto:gdpr@bdo.cz

