
pRIHLAsKA KEvzDĚLAvANi - sruDlu
ve střední škole

Forma vzdělávání - denní
Vyplní uchazeč nebo
zákonný zástu pce uchazeče

ěr o zdravotní způsobilosti ke vzděIávání
obor vzdělání (uvede se jen kód)

Um: Razítko a podpis lékaře
Poznámka:
Záýélozd?valnizpusobilostl uchazečekevzdělávání Vdanémoboruwděláni, pokudleunéj stanovena sepředkládápodle§59odst.1 a §6Oa odst 3školskéhoZákona (Zákon
č, 561/2004 Sb, ), Dokládá §e jen U oboru Vzdéláni, kde ]e stanoveno Zdravotni omezeni naiíZenim Vlády ó, 211 1201o sb. V případé potřeby ]e možné pilložit lékařský posudek
podle Zákona ó. 373/201 1 Sb., o speciíických zdravolnich službách Ve znění pozdě]šich předplsU,

Vysvětlivky: l)UvedesepouzeVpřipadě,pokudselišiodpříjmenistáVa]íciho,
2) Popřípadě jména,

3)RČLivedeuchazečhlásicisenaobolsmaturitnizkouškou kdebudekonat]ednohlouzkoušku PokudmUnebylomuRCplldeleno,uvededatumnarozeni,
4) ŠVP = školni VzděláVaci program se uvádi V piipadé stejných oboru ale odllsných SVP V rámcl ]edné školy
s; Úoa;e o škole/školách, na kieré Uchazeč podáVá 2 pňhlášky V prvnim koie piijimacíl]o iízeni (V dalšich kolech se V přihlášce uvádí ]en ]edna škola).
6) UVádí se V připadě přljimáni do Vyššího než pryníl]o ročnikU SŠ (§ 63 skoIského zákona],

pňh|ášky na obor s maturltni zkouškoU beZ 1aIentové Zkoušky, V opačnem připadě koná jednotnou ZkoUšku na škole uvedené na iéto přihlášce
8i Nehodici se škňne,
9) UVádi se ]eden z terminu školní piljimací zkoušky (nikoli ]ednotné zkoušky]. je-ll pro prvni kolo piljimacího iizeni stanovena ředltelem školy pod|e § 60 odst. 3 písm, a)

školského zákona,
1 0) Pň podání pnhlášky podle § 60a odst, 1 školského zákona Za nezletilého uchazeče nebo na Základé plné mocl (příloha přihlášky),

Ev. č. přihlášky (vyplní střední škola)
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Příjmení uchazeče Krá1 Rodné příjmení1)

Jméno uchazeče2) Jan
\/ísto narození (město, stát) Čáslav, Česká republika státní občanství

Česká republikaJatum narození 14.3.2oo4 |Rodné čí.lo')

\dresa trvalého pobytu
pobytu cizince) Luční I25l, 535 01 Přelouč Doporučení školského
Adresa pro doručování písemností
z přijímacího řizení, pokud se nezasílají
na adresu trvalého pobytu uchazeče (nebo
pobytu V případě cizince), nebo datová
schránka

poradenského zařízenl pro úpravu
podmínek přijímání ke vzdělávání

ano8) ne8)

{ontakt na zákonného zástupce
ltelefon / e-mail) 777 777 777 kralpPqmail.ccnr
(ontakt na uchazeče

ltelefon / e-majl) 602 222 222 kral j @,maíl. corn

NáZeV a ad resa Středn Í ŠkOlYs) (pořadí škol urěuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu) Ročník SŠ6)

1. škola: Glzmnázium a Střední odborná škola přelouč
Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření ŠVPa)

Jednotná

zkouška7)

ano8) ne'

Termín školní přijímací zkoušky

zkrácené studium

ano8) ne8)34-53-H/01 ReprodukČní grafik
2. škola:

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření ŠVPa)

Jednotná

zkouška7)

anou) ne'

Termín školní př|jímací zkoušky

zkrácené studium

ano') ne8)

ý Přelouči dne 28. února 2020
f)odDis

uchazeče J&o-L
Zákonný zástupce uchazeče'u)
Jméno a příjmení (tiskacím písmem)
Adresa trvalého pobytu (pobytu), pokud se
iší od adresy trvalého pobytu uchazeče

Petr l(rál
Datum
narození 11 . L. I976

:;.il'"" //,//
Udaje z přihlášky]sou zpracovány v registru



Vyplní škola
nebo uchazeč

lZO školy]1)

Listů příloh15): křížkem označte
VybranoU lTožnoSt

Potvrzení opisu klasiÍikace z vysvědČení Školou na základě žádostl uchazeče

(razitko bez n]alého státniho znakLl a podpls ieditele školy). nebo

Podpis uchazeČ€, pokud vyplňule úda]e a pilkládá oVéřené kopie Vysvédčeni

(podle § 1 odst,2 Vyhlášky č 353/2016 Sb,),

Poznámky: Datum podáni rozhoduje o zařazení do příslušného kola přijimacího řízení
Na str, B se potvzuje SpráVnost opisu známek z vysvědčení

Vysvětlivky: 1 1 ) l Zo škol y - resortni ldentifl kátor školy uvedený na Vysvédčeni,
12) Vyplni škola (Zplavidla základni nebo přislUšná středni škola) nebo uchazeč, UVede se choVáni a prospéch V náVaZnostl na kntéria pil]ímáni zplavld|a za posledni dVa

ročniky základní speciální nebo příslušné středni školy. pokud se nepřiloži ověřené kople Vysvédčeni (§ 1 odst. 1 a 2 Vyhlášky č, 353/2016 Sb,),
13) Úda]e lze doplnit Ve zvláštnj přiloze, předeVšim V náVaZnosti na kritérla přijimáni.

14) Prunrěnrý prospéch Ze Všech povlnných VyUčovacich předmétU Vypočlený na dVě deset nná nisia,
1 5) Přiložené doklady lZe uplatnil na ]edné škole len lednoU (ke druhémU tiskoplsU přihlášky podané na téže škole IZe uVést odkaz na číslo splsU prvni př]hlášky).

Chovánía prospěch uchazeče ze školyl2)- opis klasifikace

Schopnosti, vědomosti, zďlmy,

talent uchazeče a další13)Předmět (povinné a volitelné předměty)
očník (slovně)

1 2, 1 2.

Průměrný prospěchla)

EE


