
Manuál k vyplnění přihlášky ke studiu = Anmeldeformular 

 

Přihlášku můžete buď vytisknout (z přílohy mailu, ze školních stránek, vyzvednout na Dni 

otevřených dveří apod.), vyplnit TISKACÍM písmem čitelně a PODEPSANOU oskenovanou zaslat 

zpět na: jdolezalova@hltretz.ac.at 

Pokud chcete vyplnit přihlášku elektronicky, najdete ji na stránkách naší školy www.hltretz.ac.at 

v sekci Ausbildung – Anmeldung. Klikněte na růžový odkaz „Anmeldung“ a po otevření této stránky 

zvolte příslušnou přihlášku ke stažení (download). Vyplňte staženou přihlášku přímo na počítači, 

poté ji vytiskněte a podepsanou rovněž zašlete na mail: jdolezalova@hltretz.ac.at  

Pro tříleté studium je to přihláška: Interkulturelle Hotelfachschule (3-jährig) download. 

Pro pětileté maturitní studium je to přihláška: Höhere Lehranstalt für Tourismus (5-jährig) 

download. 

(Přihláška „Aufbaulehrgang für Tourismus 3-jährig“ se týká maturitní nástavby po tříletém studiu). 

 

Pokyny k vyplnění:  

1. Pět čtverečků na začátku přihlášky necháte nezaškrtnutých (v okamžiku podání přihlášky nic 

dalšího nepřikládáte, teprve před přijímacími zkouškami budete námi vyzváni k doložení 

kopie posledního pololetního vysvědčení).  

2. Vyplníte údaje. Familienname = příjmení, Vorname = křestní jméno, Geschlecht = pohlaví 

(männlich – mužské, weiblich – ženské), SV-Nr. = číslo pojištěnce, vyplní pouze ti, kteří mají 

případně rakouskou kartičku zdravotní pojišťovny, Geburtsdatum = datum narození (vyplní 

všichni), Geburtsort = místo narození, Postleitzahl = poštovní směrovací číslo, Wohnort =  

trvalé bydliště, Strasse, Nr. = ulice a číslo domu, Staatsbürgerschaft = státní občanství (např. 

Tschechische Republik, Österreich atd.), Muttersprache = mateřský jazyk (např. Tschechisch, 

Slowakisch, Deutsch atd), Religion = náboženství (např. římsko-katolické, napíšete zkratku 

RK nebo bez vyznání (ohne Bekenntnis), napíšete zkratku OB) – žáci, kteří nechtějí 

navštěvovat hodiny náboženství, mají místo nich v rozvrhu hodiny etiky (toto se definitivně 

zapisuje až v prvním školním týdnu). 

3. In der 8. Schulstufe besuchte Schulform = typ školy, kterou žák navštěvoval v 8. třídě (NMS 

pokud to byla základní škola, AHS pokud to bylo víceleté gymnázium) 

4. Derzeit (oder zuletzt) besuchte Schulform = typ školy, který žák navštěvuje nyní nebo kterou 

navštěvoval jako poslední (NMS pokud by to byla základní škola, AHS pokud by to bylo 

gymnázium, BMS pokud by to bylo učiliště, BHS pokud by to byla střední odborná škola) 

5. Fremdsprachenausbildung (Angaben in Jahren) – cizí jazyky, které se žák učil a kolik let 

(Englisch, Deutsch…) 

6. Erziehungsberechtigte: pokud jsou zákonnými zástupci oba rodiče, je třeba zaškrtnout Vater 

i Mutter, příp. další oficiální zákonné zástupce.  

7. Name des Vaters = jméno otce 

8. Name der Mutter = jméno matky 
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9. Erreichbar unter Telefonnummer = telefonní čísla na zákonné zástupce (uveďte komu číslo 

patří – můžete i tužkou po vytištění, pokud se nevejdou do kolonky) 

10. Email = email na zákonné zástupce (komu patří) 

Pod čarou: Diese sind nur auszufüllen, wenn diese von den Schülerdaten abweichen = tyto čtyři  

řádky vyplňujete pouze v případě, že se údaje liší od údajů žáka. 

- Sprachwahl: Spanisch oder Tschechisch = volba cizího jazyka. Toto se týká a vyplňuje se 

pouze u pětiletého studia (ve tříletém je automaticky němčina a angličtina). Český žák si 

může v pětiletém studiu zvolit místo španělštiny jako cizí jazyk češtinu, kterou by měl 

dohromady s rakouskými žáky. V praxi to znamená, že má v rozvrhu jeden předmět, do 

kterého se nemusí vůbec učit a dokonce může z češtiny jako cizího jazyka i maturovat.  

- Internat: pokud tuto kolonku zaškrtnete, znamená to, že máte zájem o rakouský internát 

v hotelu Althof v Retzu, který v současné době stojí kolem 380 Euro s plnou penzí ve 

dvoulůžkovém pokoji. Vícelůžkové pokoje jsou cenově výhodnější. Většina žáků ale stejně 

volí levnější ubytování ve Znojmě.  

- Ich stimme dem Schulversuch kompetenzorientierte Beurteilung in der NOST zu = tuto 

kolonku musíte povinně zaškrtnout – znamená to, že souhlasíte se způsobem výuky a 

klasifikace na naší škole.  

 

Úplně dole  

Ort, Datum = místo, datum 

Unterschrift = podpis zákonného zástupce 


