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PRIHLASKA KE VZDELAVANI - STUDIU
Nástavbové studium ve střední škole
Forma vzdělávání - denní, večerní, dálková, distanční, kombinovaná')

$i$$ Vyplní uchazeč
r-m nebo zákonný zástupce

Vysvětlivky: 1) NehodÍcí se škrtněte

') Podává přihlášku podle s 60 odst.5 školskéhozákona
3) Uvádíse v přrpadě pňjímánído vyššrho ročníku sŠ (s os školského zákona)
3b) Uvádí se jeden z termínů přijímací zkoušky stanovený ředitelem podle S 60 odst. 2 školskéha zákona
3c' Popřípadě jména
3d) Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávaiícrho
s") Uvede se pouze v případě, pokud je školou vyžadován jako jedno z kritérií u přijímacího řízení
a) osoba se zdravotním postižením

sEW 49 153 4 v15 16612415
Illllillilttilrililllllllilrililil1ililtiltlllt

49153400

Příjmení uchazeče Rodné příjmení3d)

Jméno uchazeče3")

Datum narození Státní občanství

Místo narození (stát)

Adresa trvalého pobytu ozP4) (zPS)

anot) net)

TeleÍon (e-mail)

Adresa pro doručování
písemností z přijímacího
řízení, pokud se nezasílají
na adresu trvalého bydliště
uchazeče

Telefon, mobil (e-mail)
zákonného zástupce

Název a adresa střední školy Ročník SŠ3)

Termín přij ímací zkoušky3b)

obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí Zkrácené studium

unot) n"t)

Řioiesty průkaz skupiny3e)

Dne I Podpis uchazeče

Zákonný záStUpce nezletilého uchazeče2)
Jméno a přÍjrrrenÍ (tiskacÍm písrnern): Podpis zákon. zástupce

Lékařský posudek o zdřavotní způsobilosti ke vzdělávání l.u ..,
Posudkový závér pro obor vzdělání (uvede se jen kód)

Pouěení: Návrh na přezkoumání lékařského posudku Ize podat do 1 0 pracovních
dnů ode dne jeho předání pod|e s 46 odsl' 1 zákona č. 373/201 1 Sb.

Datum Razítko a podpis lékaře

Poznámka: Předkládá se podle S 60 odst. 1 5 školského zákona (zákon č. 561 12004 Sb.). Lékařský posudek pro přijetí ke vzdělávání se uvádi jen u oborů
vzdělánÍ, kde je stanoveno ZdravolnÍ omezení nařhenim vlády č. 211 l2a1o Sb' Předkládá se podle s '1 6 odst. '1 písm. c) vyhlášky o pracovně-
lékařských sIuŽbách a některých druzich posudkové péče (vyhláška č.79|2013 Sb.). Rozsáhlejší posudkový závěr lze uvést do přílohy přihlášky.



Vyplní škola
nebo uchazeč lZo školy')

Listů přr'lohKulaté razítko a podpis ředitele školy')
nebo
podpis uchazeče')

Poznámky: Datum podání rozhoduje o zařazení do příslušného kola přijímacrho řízení.
Na str. B se potvrzuje správnost výpisu známek z vysvědčenÍ'

Vysvětlivky: 1) Nehodící se škrtněte

') Podává přihlášku podle S 60 odst. 5 Školského zákona
3) Uvádí se v případě přijimání do vyššiho ročníku sŠ (s 63 školského zákona)
4) lzo školy - identiÍikační číslo zařízenÍ uvedené v Rozhodnutí o zařazení do školského rejstřrku (dříve sítě)
5) Vyplní škola (zpravidla základní nebo příslušná speciální škola nebo střední škola) nebo uchazeč, uvede chování a prospěch v návaznosli na

kritéria přijímání zpravidla za poslední dva ročníky základní, speciální n ebo příslušné střední školy (s 1 a 3 vyhlášky č. 671poa4 sb.), nebo se
přiloží ověřenó kopie vysvědčení.

6) 2. pololetÍ
7) 1. pololetí
8) Údaje lze doplnit Ve zvláštní přrloze, především v návazhosti na kritéria pňjímání
9) Průměrný prospěch Ze Všech povinných vyučovacích předmětů vypoětený na dVě desetÍnná místa

obor středního vzdělání s vyÍučním listem
(kód a zkrácený název) ze kterého se uchazeč hlásí

chování a přospěch uchazeče ze školy'' - rrýpi* hodnocení
Schopnosti, vědomosti,
zájmy, talent uchazeče

a další8)
Předmět (povinné a volitelné předměty)

Roěník

lu) I l6) lllT)

Průměrný prospěch všech předmětů za jednotlivé ročníkyg)

Datum závěrečné učňovské zkoušky:


