
PRIHLÁŠIA KE VZDĚLÁVÁNÍ - STUDIU

ve střední škole

Forma vzděiávání — denní __________________________

Vyplní uchazeč
nebo zákonný zástupce uchazeče

Příjmení uchazeče

Ev. Č. přihlášky (vypitI střednl škola)

Jméno uchazeče21
Místo narození (město, stát)

Datum narození I Rodné číslo“

Adresa trvalého pobytu
(pobytu cizince)

Adresa pro doručování
písemnostíz př~ímaciho řízení,
pokud se nezasílají na adresu
trvalého pobytu uchazeče
(nebo pobytu v případě
cizince), nebo datová schránka

Kontakt na zákonného

Místo pro OR kód

Rodné příjmenĺ°

Státní občanství

Doporučeni školského
poradenského zařízení
pro úpravu podmínek
přijímání ke vzdělávání

ano“

-Ď

m

[
ii
C

.5-o
o ~.

CE-m

ve)
>

a
OC
- S

0,
0‘ =
‚- U

o t
- fl

;
o -W
.~ C

tE
O

mmC

E-m
fl
-W -W
CC~

-C

=

H
H

ne“

zástupce (telefon I e-mail)

Kontakt na uchazeče
(telefon / e-mail)

Název a adresa střední školy51 (pořadí škol určuje, kde se konájednotná zkouška vi. a v 2. termínu) Ročník sŠ~>
1. škola: Jednotná Termíny školní přijímací zkoušky“

zkouška“
ano“ ne“

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření SyP“ Zkrácené studium

ano ne

2. škola: Jednotná Termíny školní přijímací zkoušky9
zkouška“

ano“ net)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření SyP“ Zkrácené studium

ano ne

Podpis
V dne uchazeče
Zákonný zástupce uchazeče‘°‘ Datum
Jméno a příjmení (tiskacím písmem) narození
Adresa trvalého pobytu (pobytu), pokud se liší I Podpis
od adresy trvalého pobytu uchazeče I zástupce

Poznámka: Údaje z přihláškyjsou zpracovány v registru uchazečů podle 60b odst. 3 školského zákona.

Závěro zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
pro obor vzdělání (uvede se jen kód)

Datum Razitko a podpis lékaře
Poznámka: Závěro zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání vdaném oboru vzděláni, pokud je u něj stanovena, Se předkládá podle 59 odst.1 aS 60aodst. 3 školského

zákona (zákon L 561/2004 Sbi. Dokládá sejen u oborů vzděláni, kdeje stanovenozdravoíniomezeni nařízením vlád«. 211/2010 Sb.v případě potřebyje možn
přiložit lékařský posudek podle zákona Č. 373/2011 Sb., o speciňckých zdravotních službách, ve zněni pozdějších předpisů.

Vysvětlivky: ;~~ pokud Se lišíod příjmenístávajlciho. www.atlasskoistvl.cz ~HDLs‘-rUF

3) RČ uvede uchazeč hlásící se na obor s maturitnřzkouškou. kde bude konatjednotnou zkoušku. / V1 . ‚
Pokud mu nebylo RČ přiděleno, uvede datum narození. .. .J«Vfl .fltt€ S‘~o‘t“

4) Sw = školní vzdělávací program Se uvádí v případě stejných oborů, ale odlišných Sv~ v rámci jedné školy.
5) Údaje o škole/školách, na které uchazeč podává 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení (v dalších kolech sev přihlášce uvádíjen jedna škola).
6) uvádí Sev případě ptijírnánído vyššího než prvniho ročníku SS (563 školského zákona).
7) V připad& že uchazečjiž podal pro daný termín přihlášku na obor Gymnázium Se sportbvnl přípravou a tudíž na této škole konájednotnou zkoušku, zvolí NE

při podání přihlášky na obor s maturitnízkouškou bez talentové zkoušky.V opačném případě koná jednotnou zkoušku na škole uvedené na této přihlášce.
8) Nehodíci se škrtne.
9) Uvádí se jeden z termínů školní přijímací zkoušky (nikoli jednotně zkoušky). je‘li pro první kolo přijímaclho řízení stanovena ředitelem školy

podle 60 odst. 3 píšm. a) školského zákona.
10) Při podáni přihlášky podle 5 60a odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo na základě plné moci (příloha přihlášky).
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Vyplní škola
nebo uchazeč

Průměrný prospěch“5

Listů příloh‘51: I
Potvrzeni opisu klasilikace z vysvědčeni školou na základě žádosti uchazeče
(razítko bez malého státního znaku a podpis ředitele školy), nebo

Podpis uchazeče, pokud vyplňuje údaje a přikládá ověřené kopie vysvědčení
(podle ~ 1 odst. 2 vyhlášky č.35312016 Sb.).

Křížkem označte
vybranou možnost

L
Potvrzeni opisu klasi~kace

Poznámka: Datum podáni rozhoduje o zařazeni do příslušného kola přijlmacibo řízení.
Na str.8 se potvrzuje správnost opisu známek z vysvědčeni.

Vysvětllvky 11) 20 škot‘- resormiidentiükátor školy uvedený na ‚ysvědčenL
12) Wplníškola( avldlazákladnínebo přislušnástředniškola) nebouchazeč.Uvedesechovánla prospéchvnávazsiostlna kutěna přljimánrzpravldlaza poslednidva

iočnikyzákladni. speciálnínebo píĺslušné stledníškob‘, pokud se nepřiloží ověřené kopievysvědčeni(5 1 odst.l a 2 ‚yhláškyč. 353/2016 Sb.).
13) údaje lze doplnIt vezvlášbuí pilIoze~ především v návaznosti na knttéda přijímání.
14) PTů měrný prospěch ze všech povinných vyučovackh předmětů vypočtený na dvě desetinná miste.
15) PřIložené doldady lze uplamit na jedné škole jen jednou 0e druhému tiskopisu přihlášky podané na téže škole lze uvést odkaz na číslo spisu první přihlášky).

lZOško

Chovánĺ a prospěch uchazeče ze školy12~ — opis klasi~kace
Ročník (slovně) Schopnosti, vědomosti, zájmy,

Předmět (povinné a volitelné předměty) talent uchazeče a další‘3t

1. 2. 1. 2.


