Uvedené údaje podléhají ochran zejména podle zákona . 101/2000 Sb. o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, zákona . 106/1999 Sb., o svobodném
pístupu k informacím, ve znní pozdjších pedpis a zákona . 365/2000 Sb., o informaních systémech veejné správy a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis.

PIHLÁŠKA KE VZDLÁVÁNÍ-STUDIU
ve stední škole
Forma vzdlávání – denní

A

Vyplní uchaze
nebo zákonný zástupce uchazee
Rodné píjmení3d)

Píjmení uchazee
Jméno uchazee3c)
Datum narození

Státní obanství

Místo narození (stát)
Adresa trvalého pobytu

ZPS
ano1)

Telefon (e-mail, fax)

ne1)

uchazee
Adresa pro doruování

Telefon, mobil (e-mail, fax)

písemností z pijímacího ízení,

zákonného zástupce

pokud se nezasílají na adresu
trvalého bydlišt uchazee

Název a adresa stední školy

Roník SŠ3)
Termín pijímací zkoušky 3b)

Zkrácené studium
ne1)
ano1)
Obor vzdlání (kód a název) do kterého se uchaze hlásí

V ...........................................................................................................................
Zákonný zástupce nezletilého uchazee2):
Podpis

Podpis zákonného

Dne ..................................

uchazee

Jméno a pijmení (tiskacím písmem):

zástupce

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

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

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

Potvrzení lékae o zdravotní zpsobilosti ke studiu a výkonu povolání
Podle § 60 odst. 15 školského zákona (zákon . 561/2004 Sb.). Vypluje se pouze v pípad, že se jedná o obor vzdlání, pro který
je tento posudek nezbytný (informaci o jeho potebnosti podá výchovný poradce nebo editel píslušné stední školy).

Datum

Vysvtlivky:

Razítko a podpis lékae

1) Nehodící se škrtnte
2) Podává pihlášku podle § 60 odst.5 školského zákona
3) Uvádí se v pípad pijímání do vyššího než prvého roníku SŠ (§ 63 školského zákona)
3b) Uvádí se jeden z termín pijímací zkoušky stanovený editelem podle § 60 odst. 2 školského zákona
3c) Popípad jména
3d) Uvede se pouze v pípad, pokud se liší od píjmení stávajícího

1

B

Vyplní škola
nebo uchaze

IZO školy4)
5

Schopnosti, vdomosti,

Chování a prospch uchazee školy ) - výpis hodnocení

zájmy, talent uchazee

Roník (slovn)

a další7)

Pedmt (povinné a volitelné pedmty)
1.

2.

1.

2.

Prmrný prospch6)
List píloh:
Kulaté razítko a podpis editele školy1)
nebo
Podpis uchazee1)
Poznámka: Datum podání rozhoduje o zaazení do píslušného kola pijímacího ízení
Vysvtlivky:

1) Nehodící se škrtne
2) Podává pihlášku podle § 60 odst.5 školského zákona
3) Uvádí se v pípad pijímání do vyššího roníku SŠ (§ 63 školského zákona), na víceletých gymnáziích i jde-li o vyšší stupe (§ 61 odst.3 školského zákona),
4) IZO školy – identifikaní íslo zaízení uvedené v Rozhodnutí o zaazení do školského rejstíku (díve sít)
5) Vyplní škola (zpravidla základní nebo píslušná speciální škola nebo stední škola) nebo uchaze, uvede chování a prospch v návaznosti na kritéria pijímání
zpravidla za poslední dva roníky základní, speciální nebo píslušné stední školy (§1 a 3 vyhlášky .671/2004Sb.), nebo se piloží ovené kopie vysvdení.
Pro zkrácené studium se pikládají doklady požadované pro pijímací ízení na základ § 84 a 85 školského zákona
6) Prmrný prospch ze všech povinných vyuovacích pedmt vypotený na dv desetinná místa
7) Údaje lze doplnit ve zvláštní píloze, pedevším v návaznosti na kritéria pijímání
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