
Ev. č. pňhlášky (vyplní střední škola)
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pŘIHLAšKA KE vzDÉLÁvÁNi - sTuDIu
ve střední škole

Forma vzdělávání - denní
Vyplní uchazeě nebo
zákonný zástu pce u chazeče

o zdravotní způsobilosti ke vzdě!ávání
obor vzdělání (uvede se jen kód)

Razítko a podpis lékaře
Foilamka:
závěl ozdravo|llízpúsobilosti uchazoČ€ k6 wdělávánív daném oboru wdělání, pokudj€ u něj stanovena, so přsdkládá podle § 59 odst,1 a § 6oa odst.3 školského zákona (zákon
Č,561/2004 sb.). Dokládá s€i€n u oboru wdělání, kd6is stanoveno zdmvotníořnezsní nařízgním vlády č.2,11/2o1o sb. V pňlpadě potřebyje rřpžné pňložit lókařský po§ud€k
podls ákona ě. 373/20í í sb., o spgcifických zdíavotních službách, ve znění pozdějších přsdpisú.
vFvětlivky: í ) Uvsdg ss pouz6 V případě, pokud ss liší od příim€ní stáVajícího,

2) Popřípadě iména.
3) RČ uvgde uchazsČ hlásícÍ s€ na obor s maturitní zkouškou, kd€ budg konat iednotnou zkoušku. Pokud mu ngbylo mu RČ pňdóleno, uvede datum narozsní,
4) ŠVP = ŠkolnÍ vzděláVací program s9 uvádí v případě stsjných oborů, ale odlišných ŠVP v rámci jedné školy.
5) tJdajs o Škole/Školách, na K6ré uďieoč podává 2 pňhlášky V pMím kolg pňjímacího řízgní (v dalšíó kolgch se V pňhlášcs uvádí|sn |€dna škola).
6) Uvádí sB v případě pňjímání do Vyššího než pruního roč{íku sŠ (§ 63 školského zákona).
7) V přÍpadě, Ž6 uchazgČ iíŽ podal pro daný t6mín pňhlášku na obor Gymnázium s sportovní přípravou a tudíž na této škole koná jednotnou zkoušku, aolí NE pň podání
pňh|áŠky na obor s mtuňtní zkouškou bez talgntové zkoušky. V opačném případě koná jgdnotnou zkoušku na škols uv6d6nó na této pňhlášcg.
8) Nohodící so škrtns,
9) UvádÍ sé jBd6n z tsmínú ŠkolnÍ pfijímací zkoušky (nikoli jsdnotné zkoušky), jeli pro pruní kolo pňjímacího řízsní §tanovena ředitelem školy podl6 § 60 odst. 3 písm. a)
školského zákona,
Í0) Pn podání pňhlášky podlo § 60a odst. í školskóho zákona za nezlotilého uchazsč€, n6bo na základě plné moci (příloha pňhlášky).

vzor sš-denní

Příjmení uchazeče Rodné příjmeníÍ)

Jméno uchazeče2)

Vísto narození (město, stát) státní občanství

Jatum narození Rodné číslo3)

\dresa trvalého pobytu
pobytu cizince) Doporučení školského
\dresa pro doručování písemností
I přUímacího řízení, pokud se nezasílají na
ldresu trvalého pobytu uchazeče (nebo
lobytu v případě cizince), nebo datová
;chránka

poradenského zařízení pro úpravu
podmínek přijímání ke vzdělávání

ano') ne')

Kontakt na zákonného zástupce
(telefon / e-mail)

kontakt na uchazeče
ltelefon / e-mail)

NáZeV a adreSa Střední ŠkOlYs) (pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. av z.termínu) Ročník 5š6)

1. škola:

obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření Švpa)

Jednotná
zkouška7)

ano8) ne8

Term ín školní pňjímací zkoušky

zkrácené studium

ano8) ne')

2. škola:

Cbor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření ŠVPa)

Jednotná
zkouškaD

anoE) neE

Termín školní pňjímací zkoušky

zkrácené studium

ano8) ne')

dne

)odpis

Lchazeče

Zákonný zástupce uchazeče' u'

Jméno a příjmení (tiskacím písmem)
Adresa trvalého pobytu (pobytu), pokud se
liší od adresy trvalého pobytu uchazeče

Datum
narození

Podpis
ástupce

z podle § 60b odst, 3

*l

Datum:



Vyplní škola
nebo uchazeč

lZO školy11)

Listů příloh'"': křížkem oznaáe
vybranou možnost

Potvrzení opisu klasifikace z vysvědčení školou na základě žádcti uchazeč€

(aítko b€z malého státního znaku a podpis ředitele školy), nobo

Podpis uchazeČe, pokud Vyplňuj€ údaje a pňldádá ověřsné kopie vysvědč€ní

(podle § 'l odst 2 vyhlášky č.353/2016 sb.).

Poznámky: Datum podání roáoduje o zařazení do příslušného kola pfijímacího řízení

Na str, B se potvrzuje správnost opisu známek z vy§vědčení

w3větlivky: í í) lzo školy - r6$rtní id€ntifikátor školy uvgdsný na vysvědč6ní.
í2) Vyplní škola (zpravidla základní nobo příslušná střední škola) nobo uchazoč. Uv6d6 se chování a prospěch v návaz nosti na kitóňa pňJÍmánl zpnÝldla za poslednÍ dva

ročnlky základní, spociální nebo příslušné §třodní školy, pokud s6 nepnloží ověřené kopig vysvědčgní (§ 1 odst. 1 a 2 VyhláŠky Č. 353/2016 sb.).
,t3) tJdaj8 lz9 doplnit ve zvláštní příloze, př6d6vším v návaznosti na kitáíia pňiÍmánÍ.

14) Pn]měmý prospěch ze všsch povinných Vyučovacích pfudmětů vypoč,t6ný na dvě dgsátinná mÍsta.

í5) PňložBné doklady 126 uplahit na jedné škols jen iodnou (ks druhému ťskopisu pňhlášky podané na téžé Škol6 lzs Uvóst odkaz na ČÍslo spisu prunÍ pňhláŠky).

16) Uvedo §€ školní rck, vg ktsróm byl absolvován .očník, j6hož hodno€ní ie př€dkládáno. Nehodnotí ss druhé pololgtÍ Školnlho roku 201 9/2020.

Ghování a prospěch uchazeěe ze školyÍ2)- opis ktasifikace

Schopnosti, vědomosti, zďpy,
talent uchazeče a další13)Předmět (povinné a volitelné předměty)

Ročník / školní ok16)

1. 2. 1 2,

Průměrný prospěchla)

vzor sš-denní

a ;j1.'l!, l,,§, !1:.§.:,'


