Vzor-SŠ-Denní

Uvedené údaje podléhají ochranČ zejména podle zákona þ. 101/2000 Sb. o ochranČ osobních údajĤ a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném
pĜístupu k informacím, ve znČnípozdČjších pĜedpisĤ a zákona þ. 365/2000 Sb., o informaþních systémech veĜejné správy a o zmČnČ nČkterých dalších zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

PěIHLÁŠKA KE VZDċLÁVÁNÍ-STUDIU
ve stĜední škole
Forma vzdČlávání – denní

A

Vyplní uchazeþ
nebo zákonný zástupce uchazeþe

PĜíjmení a jméno uchazeþe

Datum, místo narození a stát

Státní obþanství

Adresa trvalého pobytu

ZPS
ano1)

telefon (e-mail, fax)

ne1)

Telefon, mobil
Adresa pro doruþování

(e-mail, fax)

písemností z pĜijímacího Ĝízení,
pokud se nezasílají
na adresu
trvalého bydlištČ uchazeþe

Název a adresa stĜední školy

Roþník SŠ3)

Termín pĜijímací zkoušky 3b)
Zkrácené studium
ano1)
ne1)
Obor vzdČlání (kód a název) do kterého se uchazeþ hlásí

V ...........................................................................
Podpis

Dne .........................................................................
Zákonný zástupce nezletilého uchazeþe2):

uchazeþe

Jméno a pĜijmení:

Podpis

........................................................

(tiskacím písmem)..................................................

.........................................................

Potvrzení lékaĜe o zdravotní zpĤsobilosti ke studiu a výkonu povolání
Podle § 60 odst. 15 školského zákona (zákon þ. 561/2004 Sb.). VyplĖuje se pouze v pĜípadČ, že se jedná o obor vzdČlání, pro který je tento
posudek nezbytný (informaci o jeho potĜebnosti podá výchovný poradce nebo Ĝeditel pĜíslušné stĜední školy).

Datum

VysvČtlivky:

Razítko a podpis lékaĜe

1) Nehodící se škrtnČte
2) Podává pĜihlášku podle § 60 odst.5 školského zákona
3) Uvádí se v pĜípadČ pĜijímání do vyššího než prvého roþníku SŠ (§ 63 školského zákona)
3b) Uvádí se jeden z termínĤ pĜijímací zkoušky stanovený Ĝeditelem podle § 60 odst. 2 školského zákona
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B

Vyplní škola
nebo uchazeþ

IZO školy4)
5

Chování a prospČch uchazeþe školy ) - výpis hodnocení

Schopnosti, vČdomosti,
zájmy, talent uchazeþe

Roþník (slovnČ)

a další7)

PĜedmČt (povinné a volitelné pĜedmČty)
1.

2.

1.

2.

PrĤmČrný prospČch6)

Kulaté razítko a podpis Ĝeditele školy1)
nebo
Podpis uchazeþe1)

Poznámka: Datum podání rozhoduje o zaĜazení do pĜíslušného kola pĜijímacího Ĝízení
VysvČtlivky:

1) Nehodící se škrtnČte
2) Podává pĜihlášku podle § 60 odst.5 školského zákona
3) Uvádí se v pĜípadČ pĜijímání do vyššího roþníku SŠ (§ 63 školského zákona), na víceletých gymnáziích i jde-li o vyšší stupeĖ (§ 61 odst.3 školského zákona),
4) IZO školy – identifikaþní þíslo zaĜízení uvedené v Rozhodnutí o zaĜazení do školského rejstĜíku (dĜíve sítČ)
5) Vyplní škola (zpravidla základní nebo pĜíslušná speciální škola nebo stĜední škola) nebo uchazeþ, uvede chování a prospČch v návaznosti na kritéria
pĜijímání zpravidla za poslední dva roþníky základní, speciální nebo pĜíslušné stĜední školy. MĤže být pĜiložen opis vysvČdþení.
Pro zkrácené studium se pĜikládají doklady požadované pro pĜijímací Ĝízení na základČ § 84 a 85 školského zákona
6) PrĤmČrný prospČch ze všech povinných vyuþovacích pĜedmČtĤ vypoþtený na dvČ desetinná místa
7) Údaje lze doplnit ve zvláštní pĜíloze, pĜedevším v návaznosti na kritéria pĜijímání
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