
 
 

Възможен образец на молбата за включване в езикова подготовка 
 

Молба на законния представител на ученика  
за включване в група за езикова подготовка. 

Моля за включване в група за езикова подготовка на: 

Име и фамилия на ученика:  ………………………………………………………………………………………………………………… 

Дата на раждане: …………………………………………………. 

Адрес на постоянно местожителство на ученика (в случай на чужденец, адрес на мястото на 
пребиваване или друг адрес за доставка на писмата): 

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

Дата на започване на задължителното посещение на училище в Чешката република: ………………..……… 

Ученикът има / няма право на езикова подготовка (ненужното се зачерква) * 

Постоянно училище на ученика: ………………………………………………………………………………………..……….…………… 

Моля за включване в група с обучение в присъствена / неприсъствена форма (ненужното се 
зачерква) 

Майчин език на ученика**: ………………………………………………………………………………………………….………………….. 

Езиковата подготовка ще се провежда в определено училище 

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

Други съобщения, адресирани до училището (особено относно здравето и други ограничения на 
ученика): 

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

Името и фамилията на законния представител: ………………………………………………………..…………………………… 

Имейл***: ……………………………………………………………………  

Телефон***: ……………………………………………………………….. 

Постоянно местожителство (в случай на чужденец, адрес на мястото на пребиваване) (или друг 
адрес за доставка на писмата) - само ако се различава от мястото на пребиваване на ученика 

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

Дата …………………………………………………………………… 

Подпис на законен представител………………………………………………………………  

*)  Право на езикова подготовка има чужденец, който изпълнява задължително посещение на училище на 
територията на Чешката република не повече от 12 месеца преди подаване на молбата (в учебната 2021/22 
година за най-много 24 месеца). Въз основа на преценката за необходимостта от езикова подкрепа на 
ученика, директорът на училището може да включи също и други ученици в групата, освен тези с право, 
дори в по-голям брой от повече от 10 ученици, ако това не се отразява на качеството на езиковата 
подготовка на ученици с право (по -специално, това са чужденци с по -дълъг престой и ученици с чешко 
гражданство). 

**)  По избор; целесъобразно е да се посочи в молбата с оглед на по-подходящото формиране на групи 

***)  По избор; целесъобразно е да се посочи в молбата по отношение на гъвкавостта на обработката 

 


