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PŘIHLÁŠ KA KEvZDĚLÁVÁNí  - sTUDlU
do oborů  vzdělání  s ta|entovou zkouš kou
ve střední  š kole a v konzervatoři
Forma vzdě|ávání  _ dennL Več erní , dáIková, distanč ní , kombinovaná1)

Vyplní  uchazeč
nebo zákonný zástupce uchazeč e

Závé r o zdravotní  způ sobiIosti ke vzdělávání
pro obor vzdě|ání  (uvede sejen kód)

Datum Razí tko a podpis |é kaře

Poznámka: ZáVěr o zd ravotn í  způ sobi|osti uchazeč e ke vzdělávání  v da né m oboru vzdě|án í , pokud je u něj stanovena, se předkládá pod|e 5 59 odst.1 a 5 60a
odst.3 š ko|ské ho zákona (zákon č .561/2004 sb.). Dokládá sejen u oborů  vzdě|ání , kdeje stanoveno zdravotní omezení  naří zení m v|ády č '211/2010
Sb.Vpří paděpotřebyjemoŽné přiIož itlé kařskýposudekpodIezákona č ,373/2011 Sb',ospecifickýchzdravotní chs|už bách,veznění pozdějš í ch.
předpisů .

Vysvětlivky: 1) Nehodí cí  se š krtne.
2) Uvede se pouze v pří padě, pokud se |iš í  od pří jmení  stávají cí ho
3) Popří padě jmé na.

lurutu.atlasskolstvi.cz

4) Uvede uchazeč  h|ásí cí  se na obor Gymnázium se sportovnÍ  pří pravou, s výjimkou uchazeč e, který není  č eské  národnosti a nebylo mu RČ  přidě|eno.

5) Uvádí  uchazeč  se speciá|ní mi vzdě|ávací mi potřebami z doporuč ení  š ko|ské ho poradenské ho zaří zení .
ó) Údaj o š ko|e/š ko|ách, na které  uchazeč  podává 2 přih|áš ky v první m ko|e přijí mací ho ří zení  (v da|š í ch ko|ech se v přihláš ce uvádí jen jedna š ko|a).

7) Uvádí  se v pří padě přijí mání  do vyš š í ho roč ní ku sŠ  (5 63 š ko|ské ho zákona).
8) Uvádí  se jeden z termí nů  ta|entové , pří padně š koIní  přijí mací  zkouš ky pro prvnÍ  kolo přijí mací ho ří zení  stanovený ředite|em š koly pod|e s 62 odst.

1 a 3 š ko|ské ho zákona, kterých se uchazeč  zÚč astní .
9) Při podání  přih|áš ky pod|e 5 60a odst. 1 š ko|ské ho zákona za nez|eti|é ho uchazeč e, nebo na zák|adě p|né  moci (pří |o|ra přih|áš ky).

|/16

Misto pro QR kód

Ev. č . přih|áš ky (vyp|ní  střední  š ko|a)

Pří jmení  uchazeč e Rodné  pří jmenř'

Jmé no uchazeč e3)

Mí sto narození  (město, stát) Státní  obč anství

Datum narození Rodné  č í sloa)

Adresa trva|é ho pobytu Stupeň podpů rných opatření 5)

Kontakt na uchazeč e (telefon,

e-mai|, datová schránka)

Adresa pro doruč ování
pí semností  z přij. ří zení ,
pokud se nezasí |ají  na adresu
trva|é ho bydIiš tě uchazeč e

Kontakt na zákonné ho zá5tupce (te|efon, e.mai|, datová schránka)

Název a adresa střední  š kolyot (pořadí š ko| urč u;e, kde se koná jednotná zkouš ka V l. a V 2. termí nu) i(ocntK ))"

1' š koIa: Termí ny talentové /přij í m ací  zkouš ky8)

oborvzdělání  (kódanázev)'dokteré hoseuchazeč h|ásí  (voboruvzdě|ání Hudbaseuvedeipří s|uš nýhudební nástro,j) Zkrácené  studium

anor) ner)

2. š koIa: Term í ny taIentové /přijí mací  zkouš ky"r

oborvzdě|ání  (kódanázev),dokterehoseuchazeč h|ásí  (vororuvzdě|ání Hudbaseuvedeipřkluš nýhudební nástroj) Zkrácené  studium

anor) net)

V dne
Podpis
uchazeč e

Zákonný zástupce uchazeč e9)
Jmé no a pří jmení (tiskací m pí smem)

Pod pis
zástupce

Poznámka: Údaje z přihláš kyjsou u oboru vzdě|ání  gymnázium se sportovní  pří pravou zpracovány v registru uchazeč ů  pod|e 5 60b odst. 3 š ko|ské ho zákona.

.,.(o- na š (o/tt
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Vyp|ní  š kola
nebo uchazeč

Listů  pří |ohla):

Potvrzení  opisu k|asifikace z vysvědč ení  š koIou na zák|adě ž ádosti uchazeč e
(razí tko a podpis ředite|e š ko|y), nebo

Podpis uchazeč e, pokud vyp|ňuje ú daje a přik|ádá ověřené  kopie vysvědč ení
(podle 51 odst.2 vyh|áš ky 353/201 6 sb.).

Poznámka: Ďatum podání  rozhoduje o zařazení  do pří s|uš né ho ko|a přijí mací ho ří zení '
Na str. B se potvrzuje správnost opisu známek z vysvědč ení .

PotVrzení  opisu kIasifi kace

RED IZo š ko|ylo)

Kří ž kem označ te
vybranou mož nost

Chování  a prospěch uchazeč e ze š koly'1t- opis klasifikace

Schopnostl, vědomostl, zájmy,
taIent uchazeČ e a da|š í r2)Předmět (povinné  a Vo|ite|né  předměty)

Roč ní k (slovně)

2. 2

Prů měrný prospěch..)

nn
Vysvětlivky: 1 ) Nehodí cí  se š krtne.

l o) RED |Zo š koly - identifikač ní  č í s|o zaří zení  uvedené  v Rozhodnutí  o zařazenÍ  do š ko|ské ho rejstří ku (dří ve sí tě)'
'l 

1 ) Vyp|ní  š ko|a (zpravidla zák|adní  nebo pří s|uš ná střední  š koIa) nebo uchazeč . Uvede se chování  a prospěch v návaznosti na krité ria přijí mání  zpravidla za
pos|ední dva roč ní kyzák|adní ,speciá|ní nebopří s|uš né střední š ko|y,pokudsenepři|ož í ověřené kopievysvědč ení (91odst.1a2vyh|áš kyč .353/2016
Sb.). Pro zkrácené  studium se přik|ádají  doklady pož adované  pro přijí mací  ří zení  pod|e 5 84 a 85 š ko|ské ho zákona.

1 2) Údaje |ze dop|nit ve zv|áš tní  pří |oze, předevš í m v návaznosti na kÍ ité ria přijí mání .
l 3) Prů měrný prospěch ze vš ech povinných vyuč ovací ch předmětů  vypoč tený na dvě desetinná mí sta'
1 4) Při|ož ené  dok|ady |ze up|atnit na jedné  š kole jen jednou (ke druhé mu tiskopisu přih|áš ky podané  na té Že š ko|e |ze uvé st odkaz na č í slo spisu první

přih|áš ky).


