
  

 

 

 

 

 

 

PŘÍHLAŠOVACÍ  FORMULÁŘ 
Přijímací kancelář    •    Moravcova 430/16    •    Kroměříž 767 01    •    www.biblickyinstitut.cz 

 

Prosíme o čitelné vyplnění formuláře 

 Důležité: Přijetí na školu je zásadně výběrové, tudíž omezené. Z tohoto důvodu Vás žádáme o zaslání všech 

 uvedených materiálů do konce měsíce července v daném kalendářním roce. 

 

Registrační poplatek  

 Jedná se o jednorázový nevratný poplatek ve výši Kč 200,-. Musí být zaslán společně s vyplněnou přihláškou 

 (složenkou, převodním příkazem). V případě, že odešlete svůj přihlašovací formulář s registračním poplatkem 

 po datu 31. 7., poplatek se zvyšuje na Kč 500,-.  

 

Zpracování přijímacího formuláře 

Po obdržení a následném vyhodnocení vyplněného přihlašovacího formuláře včetně nezbytného doporučení 

Vás o výsledku (přijetí či nepřijetí ke studiu) vyrozumíme nejpozději do tří týdnů.  V případě Vašeho přijetí 

ke studiu na našem institutu Vám obratem zašleme další instrukce a potřebné informace. 

 

 

STUDIJNÍ PROGRAMY 
 

Označte, který studijní program hodláte studovat. 

 

❑ Studijní program – Základy křesťanské víry 1 

❑ Studijní program – Základy křesťanské víry 2 

❑ Studijní program – Výklad a kázání Bible 1 

❑ Studijní program – Biblické poradenství 1 

 

 

 

OSOBNÍ INFORMACE 
 
Jméno a příjmení:               

 
Ulice, č.p.:                

 
Město:                                        PSČ:        

 
E-mail:                

 
Tel.č.:         Datum narození:        
 

Rodinný stav:  ❑  Svobodný/á      ❑  Ženatý/vdaná              ❑  Vdovec/vdova   ❑  Vdovec/a/znovu ženatý/vdaná         

                  ❑  Zasnoubený/á  ❑ Oddělené manželství   ❑  Rozvedený/á     ❑  Rozvedený/á/znovu ženatý/vdaná    

 

Jméno manželky/manžela _______________________________________________ Počet dětí:    

 

 

 

 

Zde prosím 

nalepte 

Vaši 

fotografii. 

http://www.cbikromeriz.cz/
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KŘESŤANSKÝ ŽIVOT 
 

Uvěřil jste v Ježíše Krista jako vašeho osobního Pána a Spasitele?       ❑ Ano    ❑ Ne    ❑ Nevím    

 

*Prosíme o laskavé přiložení Vašeho osobního svědectví o obrácení ke Kristu a povolaní do služby.   

 

*Do svědectví uveďte, prosím, co Vás motivuje ke studiu na Českém biblickém institutu.  

 

Jak často docházíte do sboru a jak často tam sloužíte?   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Název sboru, do něhož docházíte______________________________________________________________ 
 

 Adresa:________________________________________________________________________________ 

 

Město:                                       PSČ: ______________________________ 

 

E-mail:         Tel. č._________________________________ 

 

S kterou denominací je váš sbor spojen? _________________________________________________________ 

 

Jste členem tohoto sboru?  ❑ Ano    ❑ Ne 

 

Pokud nejste členem sboru, do něhož nyní docházíte, uveďte název sboru, jehož jste nyní členem.  

 

Název sboru: ____________________________________________________________________________ 

 

Adresa: ________________________________________________________________________________ 

 

Město:                                        PSČ: ______________________________ 

 

Email:           Telefon: _________________________ 

 

Ke které denominaci patří tento sbor? __________________________________________________________ 

 
Pokud navštěvujete sbor, jehož členem však nejste, pokuste se stručně vysvětlit, z jakých důvodů. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Jakým způsobem se dobrovolně a bez nároku na mzdu (bezplatně) zapojujete do služby ve (vašem/svém) sboru? Např. 

vyučování nedělní školy, kázání, poradenství, mládež, hudba, misie, účast v radě, apod. 

 

Typ služby ________________________________ Jak dlouho/jak často _______________________________ 

Typ služby ________________________________ Jak dlouho/jak často _______________________________ 

Typ služby ________________________________ Jak dlouho/jak často _______________________________ 

Typ služby ________________________________ Jak dlouho/jak často _______________________________ 

Typ služby ________________________________ Jak dlouho/jak často _______________________________ 
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Byl jste již pokřtěn na vyznání víry?       ❑ Ano    ❑ Ne 

 

Pokud ne, vysvětlete, prosím, okolnosti a důvody.  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Jaké jsou vaše budoucí plány v rámci křesťanské služby?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

HODNOCENÍ 
 
Prosíme Vás, požádejte svého kazatele/pastora/starší sboru či jiného duchovního vedoucího, aby vyplnil níže 

přiložený formulář (hodnocení) a poslali ho přímo na adresu ČBI.  

 

 

VYZNÁNÍ VÍRY 
 
Prosíme Vás, přečtěte si pozorně naše Vyznání víry a zodpovězte následující otázky: 

 

Je vaše současné povědomí v obecném souladu s Vyznáním víry ČBI?  ❑ Ano    ❑ Ne 

 

Najdou se oblasti, v nichž se od uvedeného vyznaní víry lišíte?  ❑ Ano    ❑ Ne 

 

Odpovíte-li kladně, prosím specifikujte blíže oblasti, v nichž se vaše pohledy liší: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

Existují oblasti (obsažené ve Vyznání víry), ve kterých jste si doposud nevytvořil názor?  ❑ Ano    ❑ Ne  

 

Pokud ano, prosíme, udejte tyto oblasti: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ZAMĚSTNÁNÍ 
 

Jaké je Vaše zaměstnání? __________________________________________________________ 

 
 

VZDĚLÁNÍ  
 

Jaké je Vaše dokončené vzdělání? 

 

Název školy Docházka (od-do) Rok vaší 

maturity/promoce 
Obdržený titul 

    

    

    

    

    

 

 

CENÍK 
 

Prohlédněte si níže uvedené aktuální ceny studia. Cena za studijní program zahrnuje poznámky ke kurzům, stravu, 

ubytování, účast na Vánoční a absolventské/promoční recepci/banketu pro studenty s doprovodem (max. 1 osoba). 

 

V případě, že se student nezúčastní výše uvedených akcí nebo nevyužije nabízených služeb, jeho poplatek nebude 

refundován.  

 

 
  Jednorázová platba   Platba pomoci splátek rozvržených do deseti 

měsíců 

Datum splátky První studijní víkend   

v září nebo předem na účet 

 Na účet předem nebo v hotovosti na studijním 

víkendu v daném měsíci 

Základy křesťanské víry 
4. 200,-Kč 

První splátka = 800,-Kč;  
Zbývající splátky 9 x 420,-Kč (Celkově = 4. 580,-Kč) 

Výklad a kázání Bible 
5. 000,-Kč 

První splátka = 800,-Kč; 
Zbývající splátky 9 x 500,-Kč (Celkově = 5. 300,-Kč) 

Biblické poradenství 
5. 000,-Kč 

První splátka = 800,-Kč; 
Zbývající splátky 9 x 500,-Kč (Celkově = 5. 300,-Kč) 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ DOHODA S UCHAZEČEM 
 
Pravidla chování 

 

 Český biblický institut byl založen pro upřímné věřící, kteří se připravují na křesťanskou službu (například ve 

vedení sboru apod.). Není však vyhrazen jen pro ty, kteří se připravují na křesťanskou službu, ale má posloužit i těm, 
kteří mají zájem o prohloubení znalostí Bible v rámci svého osobního duchovního růstu a oddanosti Bohu.  Od 

studentů očekáváme, že se budou chovat bezúhonně, stranit se jakýchkoliv návykových látek a jiných forem zábavy, 

které neodpovídají křesťanskému způsobu života. Cokoliv hanobí/poškozuje upřímný křesťanský způsob života, haní 

Pána Ježíše Krista. Ačkoliv tato omezení nemohou zlepšit naši pozici v Pánu Ježíši Kristu, jsou důležitá proto, že 
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posilují naši víru a oddanost Bohu a umožňují nám udržet si touto cestou opravdovost jak v našich osobních 

svědectvích, tak ve svědectví našich sborů. 

 

 

Prohlášení 

 

Já, výše jmenovaný potvrzuji, že všechny uvedené informace jsou pravdivé a že jsem vědomě nezatajil jakékoliv 

skutečnosti, které by mohly negativně ovlivnit moje přijetí na ČBI. Dále potvrzuji, že jsem výše uvedené informace 

vyplnil osobně. Jsem si plně vědom toho, že opomenutí anebo nepřesné vyjádření požadovaných informací, či 

nedůvěryhodnost přiložených dokumentů budou důvodem pro okamžité vyloučení ze studijního programu (týká se i 

již studujících nezávisle na době, která uplynula od zahájení studia do okamžiku zjištění).  

 

Pokud budu přijat, zavazuji se upřímně a z Boží milosti následovat Jeho vůli v mém životě, svědomitě se držet výše 

uvedených pravidel chování  ČBI. Dále se také zavazuji, že budu pomáhat v udržování smyslu/poslání školy. 

Potvrzuji, že jsem přečetl pravidla ČBI pro uchazeče a jsem si tedy vědom, že úspěšné dokončení mého studia 

nezávisí pouze na splnění všech akademických požadavků. 

 

Podpis uchazeče ____________________________________________________ Datum____________________ 
 

Jak jste se dozvěděli o Českém biblickém institutu? 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 

KONTROLNÍ SEZNAM UCHAZEČE 
 
Na závěr se prosím ujistěte, že jste nám zaslali všechny výše požadované podklady: 

 

❑  Vaši aktuální fotografii (jako na pas) 

 

❑  Svědectví o Vašem spasení + Motivace ke studiu na Českém biblickém institutu + mé cíle v křesťanské službě* 

 (viz sekce křesťanská služba) 

 

❑  Hodnocení kazatele/pastora/starších sboru/duchovního vedoucího (viz sekce hodnocení) 

 

❑  Podpisy a data (viz příjímací dohoda s uchazečem) 

 

❑  Registrační poplatek 

 
*Všechny písemné přílohy jako např. svědectví, by neměli přesahovat množství textu delší než na jednu stranu A4 

  
 


