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pŘHlÁšxn KEvzoĚlÁvÁNí - sTuDlu
Nástavbové studium ve střední škole

Forma vzdělávání- denn í, večern í, dálková, distančn í, kombinovaná1 )

Vyplní uchazeč
nebo zákonný zástupce

závéíozdíaYolnízpůsobilosti uchazgěg k€ wdělávánívdanémoboru Edělání, pokudie u něj stanovona, se předkládá podle § 59 odst.1 a § 60a odst.3 Školského zákona (zákon ě.

ě.37312011 sb., o spgcifických zdravotních službách, v€ znění pozdějších předpisú.
vFvótlivky: 1) Nghodící s€ škrtne.

2) Uvedg s9 Pouzo v případě, pokud sg liší od příjmení slávajícího.
3) Popřípadě jména,
4) Rč Uvode uchazBč hlásící so na obor s maturitní zkouškou, kdo bud6 konat iodnotnou zkoušku. Pokud mu nebylo mu RČ pňděleno, uvgdg datum narozsnÍ.

5) tJdaje o škole/školách, na Ksré uchaoč podává 2 pňhlášky v pMím kolo pfijímacího řízení (v dalšíó kolech se V pffhláš@ uvádí i€n j€dna Škola).

6) UYádí se v případě přjířnání do Vy§ího ročníku SŠ (§ 63 školského zákona).
7)Vpřípadě, ž€ ucha26ějiž podal pro danýtemín pňhlášku na oborGymnázium §€ sportovní přípravou a tudíž natáto škols konáj8dnotnou zkouŠku, zolí NE pň podání

pňhlášky na obor s mturitní Zkouškou b8z tal€ntové zkoušky. V opačném případě koná jodnotnou zkoušku na škol6 uvgdgné na tóto pňhláŠce.

6) Uvádí §o jed6n z tomínú školní pňiímací zkoušky (nikoli jgdnotnó zkoušky), j+.li pro pruní kolo pňiímacího řízsní stanovena fuditelem Školy podle § 60 odst. 3 písm. a)

školského zákona.
9) Uvsds so pouze v případě, pokud ie školou Vyžadován v rámci vyttlášenóho pňjímacího říz6ní.

1o) Pň podání přihlášky podle § 6oa odst. 1 školského zákona za nozlstilého uchu€č€, n€bo na základě plné mci (příloha pňhláŠky),

Vzor SŠ-nástavb.

Příjmení uchazeěe Rodné příimení2)

Jméno uchazeěe3)

Místo narození (město, stát) státní občanství

Datum narození Rodné čísloa)

Adresa trvalého pobytu (pobytu cizince) Doporučení školského
poradenského zařízení pro úpravu
podmínek pňjímání ke \rzdělávání

ano') ne')

Adresa pro doručování písemností
z přijímacího řízení, pokud se nezasílají
na adresu trvalého pobytu uchazeče
(nebo pobytu V případě cizince), nebo
datová schránka

Kontakt na zákonného zástupce
(telefon / e-mail)
(ontakt na uchazeče
telefon / e-mail)

Název a adresa středníŠkolys)(pořadí škol urču,le,kdesekoná jednotnázkouškavl.av2.termínu) Ročník SŠ6)

t. ško!a:

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

Jednotná
zkouška7)

ano') neí

Termín školní pňjímací zkouškyo'

zkrácené studium

ano') ne')

2. škola:

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč h|ásí

Jednotná
zkouška7)

ano') ne'

Termín školní pňjímací zkoušky8)

zkrácené studium

ano') ne')

lioiesry průkaz skupinyg)

dne
Podpis
uchazeče

Zákonný zástupce uchazečeÍ0)
Jméno a příjmení (tiskacím písmem)

\dresa trvalého pobytu (pobytu), pokud se
iší od adresytrvalého pobytu uchazeče

Datum
narození

Podpis
zástupce

z pňhlášky isou u obod, ,J€ kterých je konána jednotná zkouška, zpracovávány v registru uchazečů podle § 60b odsl. 3 Školského zákona

Závér o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
cro obor vzdělání (uvede se jen kód)

Datum Razítko a podpis lékaře

l1ií:;1,J |Jli, (,]|i iiíiíj, (JIi



Vyplní škola
nebo uchazeč

příloh:

Potvrzení opisu klasifikace z vysvědčení školou na základě žádosti uchazeče (ru ítko

bgz malého státního znaku a podpis fuditslg školy), nsbo

Podpis uchazoěe, pokud vyplňUje údajé a pňkládá ověřené kopi€ Vysvěděaní

(podls § 1 odst. 2 Vyhlášky č 353./2016 sb.).

Poznámka: Datum podání rozhoduie o zařeení do pří§lUšného kola pňjímacího říz6ní,

Na stI. B ss potvzuj9 správnost opisu známek z vysvědě€ní.

lZO školy11)

křížkem oznaáe
vybranou možnost

1 1 ) lzo školy - resodní id€niifikátor školy uv€dBný na Vysvědč8ní.

záiladní, spsciální nebo příslušné střodní školy, pokud s6 n6pňloží ověřsné kopie vysvědč€ní (§ í odst. 2 vYhláŠkY Č. 353/20Í6 Sb,),

í 3) Hodnocsní na konci ročniku, v poslsdním roěníku za 'l.pololstí.
.t4; Uveoe se št<olní rok, vs K€rém byl absolvován roěník, j€hož hodno€níj9 předkládáno. N€hodnotÍ s6 druhé pololstí ŠkolnÍho roku 2019/2020,

í 5) ťldaie 126 doplnit V6 zvláštní příloze, přBdgvším v návanosti na kitéria pňjímání,

toi průro*ý pro"pěch 26 vš6ch povinných vyučovacích př€dmětú vypočtsný na dvě d6setinná mísia.

060r siředň-ho vzdělání s v,.ýučním listem
(kód a zkrácený název), ze kterého se uchazeč hlásí

Chování a prospěch uchazeče ze ško!y12) - opis klasifikace Schopnosti, vědomosti, z{my,
talent uchazeče a další15)

Předmět (povinné a volitelné předměty)
Řočník13)/ lkolní ,ok'"/

l, ll. lll. lV.

)růměrnÝ prospěch16)

]atum závěrečné zkoušky (s rnýučním listem):

wsvótllvky:

Vzor SŠ-nástavb,
L


