Uvedené údaje podléhají ochran zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis , a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech ve ejné správy a o zm n n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .

Vzor-SŠ-Denní

P IHLÁŠKA KE VZD LÁVÁNÍ – STUDIU
ve st ední škole
Forma vzd lávání – denní

A

Ev. č. p ihlášky (vyplní st ední škola)

Vyplní uchazeč nebo zákonný
zástupce uchazeče

6

místo pro QR kód

P íjmení uchazeče

Rodné p íjmení1)

Jméno uchazeče2)
Místo narození (m sto, stát)
Datum narození

Státní občanství

Česká republika

Rodné číslo3)

Adresa trvalého pobytu
(pobytu cizince)

Stupe podp rných opat ení4)

Kontakt na uchazeče
(telefon, e-mail)
Adresa pro doručování písemností
z p ijímacího ízení, pokud se
nezasílají na adresu trvalého pobytu
uchazeče (nebo pobytu v p ípad
cizince) nebo datová schránka

napíše škola na základ nového doporučení PPP
Kontakt na zákonného zástupce (telefon, e-mail)

Název a adresa st ední školy5) (po adí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu)
1. škola:

St ední pedagogická škola Krom íž,
1. máje 221, 767 01 Krom íž

Ročník SŠ6)

Jednotná
zkouška
8)

ano

17. dubna 2018

Gymnázium J.A.Komenského Uh. Brod,
Komenského 169, 688 01 Uh. Brod

8)

8)

ano

ne

Termín školní p ijímací zkoušky

8)

8)

ano

dne

Zákonný zástupce uchazeče10)
Jméno a p íjmení (tiskacím písmem)
Adresa trvalého pobytu (pobytu), pokud se liší
od adresy trvalého pobytu uchazeče

9)

Zkrácené studium

8)

ne

79-41-K/41 Gymnázium

B

8)

ano
Jednotná
7)
zkouška

Obor vzd lání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí a p ípadn zam ení

Zkrácené studium

8)

ne

75-31- M/01 P edškolní a mimoškolní pedagogika

V

9)

7)

Obor vzd lání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí a p ípadn zam ení

2. škola:

Termín školní p ijímací zkoušky

ne

Podpis
uchazeče
Datum
narození
Podpis
zástupce

Poznámka: Údaje z p ihlášky jsou zpracovány v registru uchazeč podle § 60b odst.3 školského zákona.

Záv r o zdravotní zp sobilosti ke vzd lávání

pro obor vzd lání (uvede se jen kód)

Datum:

Razítko a podpis léka e

Poznámka:
Záv r o zdravotní zp sobilosti uchazeče ke vzd lávání v daném oboru vzd lání, pokud je u n j stanovena, se p edkládá podle § 59 odst.1 a § 60a odst. 3 školského zákona (zákon
č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u obor vzd lání, kde je stanoveno zdravotní omezení na ízením vlády č. 211/2010 Sb. V p ípad pot eby je možné p iložit léka ský posudek
podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve zn ní pozd jších p edpis .
Vysv tlivky: 1) Uvede se pouze v p ípad , pokud se liší od p íjmení stávajícího.
2) Pop ípad jména.
3) RČ uvede uchazeč hlásící se na obor s maturitní zkouškou, kde bude konat jednotnou zkoušku. Pokud mu nebylo mu RČ p id leno, uvede datum narození.
4) Uvádí uchazeč se speciálními vzd lávacími pot ebami podle doporučení školského poradenského za ízení.
5) Údaje o škole/školách, na které uchazeč podává 2 p ihlášky v prvním kole p ijímacího ízení (v dalších kolech se v p ihlášce uvádí jen jedna škola).
6) Uvádí se v p ípad p ijímání do vyššího než prvního ročníku SŠ (§ 63 školského zákona).
7) V p ípad , že uchazeč již podal pro danný termín p ihlášku na obor Gymnázium se sportovní p ípravou, zaškrtne NE p i podání p ihlášky na obor s maturitní zkouškou bez
talentové zkoušky. Jednotnou zkoušku m že konat (§ 60c odst. 1 školského zákona) v termínu, na který se nep ihlásil p i podání p ihlášky k 30. listopadu.
8) Nehodící se škrtne.
9) Uvádí se jeden z termín školní p ijímací zkoušky pro první kolo p ijímacího ízení stanovený editelem školy podle § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona.
10) P i podání p ihlášky podle § 60a odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo na základ plné moci (p íloha p ihlášky).

Vzor SŠ-denní

B

Vyplní škola
nebo uchazeč

IZO školy11)

Chování a prosp ch uchazeče ze školy12) – opis klasifikace
Schopnosti, v domosti, zájmy,
talent uchazeče a další13)

Ročník (slovn )
P edm t (povinné a volitelné p edm ty)
1.

2.

1.

2.

Pr m rný prosp ch14)
List p íloh15):

K ížkem označte
vybranou možnost

Potvrzení opisu klasifikace z vysv dčení školou

Potvrzení opisu klasifikace

na základ žádosti uchazeče

(razítko a podpis editele školy), nebo

Podpis uchazeče, pokud vypl

uje údaje a p ikládá ov ené kopie vysv dčení

(podle § 1 odst. 2 vyhlášky č.353/2016 Sb.) .

Poznámky: Datum podání rozhoduje o za azení do p íslušného kola p ijímacího ízení
Na str. B se potvrzuje správnost opisu známek z vysv dčení
Vysv tlivky:

11) IZO školy – resortní identifikátor školy uvedený na vysv dčení.
12) Vyplní škola (zpravidla základní nebo p íslušná st ední škola) nebo uchazeč. Uvede se chování a prosp ch v návaznosti na kritéria p ijímání zpravidla za poslední dva
ročníky základní, speciální nebo p íslušné st ední školy, pokud se nep iloží ov ené kopie vysv dčení (§ 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
13) Údaje lze doplnit ve zvláštní p íloze, p edevším v návaznosti na kritéria p ijímání.
14) Pr m rný prosp ch ze všech povinných vyučovacích p edm t vypočtený na dv desetinná místa.
15) P iložené doklady lze uplatnit na jedné škole jen jednou (ke druhému tiskopisu p ihlášky podané na téže škole lze uvést odkaz na číslo spisu první p ihlášky).
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