PŘIHLÁŠKA KE vZDÉLÁvÁNí - STUDIU

Přední strana
údaje předvyplněné ZŠ Slovan - červeně
údaje nutné doplnit uchazečem - modře

ve střední Škole
Forma vzdělávání- denní

EV4 Ě. pñhläky (Vyplní elfﬁdl'll škola)

Doporučení ŠPP
Zaškrtnout dle situace (většinou ne)
"Školské" poradenské zařízení" nezaměňovat za "školní". Doporučení lze
nalézt na posledním vyšetření z PPP.

Uvedené údaje podléhají ochraně zejmena podle zákona č. 1 102019 Sb., o zpracování wobnı'ch údaji, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přistıpu k informacím.
ve znění pozdějším předpisů. a zákona č. 36512000 Sb.. o Informačních systémech veřejně správy a o změně některých dalších zákonů. ve znění pozdějších předpisů

A Vyplní uchazeč
nebo zákonný zástupce uchazeče
Příjmení uchazeče

Slovañák

Jméno uchazeče"

Evžen

Místo narození (město. stát)

KromëřÍŽ

Dﬂıﬂmnﬂøzﬂni

14.12.1981

ROŮIIÖ Přílmﬁﬂi"
Státní občanství

|Rvﬂnèčı=ı°=*

(PODVIU (MMS)

| 811214/4143

Obvodova 134' Kromerız 767 01

poradenského zařízení pro úpravu

přijímacího í'lzení, pokud se nezaellají

na adresu trvalého pobytu uchazeče
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727 978 526

slovanakova.marıe@SeZnam.cz
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728 256 459

slovan.evzen@ZSS|Ovan.cZ

Termín školní přijímací zkoušky:
Uvede se jeden z termínu školní přijímací zkoušky, jeli pro první kolo přijímacího řízení stanovené ředitelem konkretní školy. Nikoli termín
jednotné přijímací zkoušky. Termín školní přijímací zkoušky naleznete
na stránkách konkrétní školy.

NăZOV a ﬂdľosﬂ Slřodl'll ikolympořadí škol určuje, kde se konéjednotné zkouška v 1. s v 2. termínu) Ročnlk SŠ“
1. čkolı:

, .

Jednotná zkouška - celostátní - Cermat:
Vyplnit dle konkrétní školy - informovat se na stránkách jednotlivých škol.

Podmlnek PHÍÍMW

Adresa Pro doručování písemnosti z
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Ceská republika
Doporučení školského
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Adresa trvalého pobytu
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Gymnazium Kromerız, Masarykovo namestı 496, Kromerız, 76701 ,

:ĚŠSŠĚEŠ

Termín ěkolnl í'ì'ímecí zkoušk l
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Obor vzdělání (kód a název). do kterého se uchazeč hléel a případné zıméfení ŠVP“

Zkrécené studium

7941 K001 Gymnázium - všeobecné
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Strednı prumyslova skola Zlın, trıda Tomase Batı 4187, Zlın,

2,33%:

76001, lZO: 102319995

ano“ ne'l

Obor vzdělání (kód a nézev). do kterého se uchazeč hléel s případně zıméření ŠVP“

.....

Kromerızı

dne

.
Zákonny zástupce uchazeče1m

Jméno a píﬁmenl (liekacím písmem)

15.2.2021

Marie Slovaňáková

Adresa trvalého pobytu (pobytu)ı pokud
se liší od adresy trvalého pobytu uchazeče

„en

Termíny školní přijímací zkoušky'l

Zkracené studium

3645L504 Stavebnictví - technické Zařízení budov

V

Zkrácené studium:
Nevyplňovat.

mon

Podpis žáka
Doplnit podpis žáka - psacím písmem.

nan

Pod ie

„mznće

Datum

"aruam
_

12'3'1975
ev/

Podpıa
zástupce

Poznámka: Údaje z přihlášky jsou zpracovány v registru uchazečů podle 5 60b odst. 3 školského zákona.

/

Podpis zákonného zástupce
Doplnit podpis zákonného zástupce - psacím písmem, shodný s uvedeným
zákonným zástupcem.

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
pro obor vzdělání (uvede se jen kód]

Datum

Fﬂnàmh:

Raz itko a podpis lékaře

Zevšr 0 zaravøını zpoıøuıøai uchazece Ke vzueıávanr v dane“ onom vzdeánı, pokud je u nej stanovena, se prødkıáua pnđıe § 59 nesu a 5 son nesl. s

skolského zakona (zakon c. 561/2004 So). Doklada se jen u oboru vzdelaní, kde je stanoveno zdravotní omezeni narlzením vlady o 21 1.12010 Sb. V prípade

pmrehy je mnżnè prııúzil ıèkarxký posudek pode zákona c. 31312011 SD., ø npønifıøhýnh zuravørnlnn sıuzhánh, ve znenı pøzúšjáıch predpisu.
Vysvitlivky:

1) Uvede se pouze v případě. pokud se liší od příjmení staıvajíoíhoA

2) Popñpade jmena.

3) RČ uvede uchazeč hlasíoí se na obor s maluritnl zkouškou, kde bude konat jednotnou zkoušku. Pokud mu nebylo RČ přiděleno, uvede se dđum narozanl.
4) ŠVP = školní vzdělávací program se uvédl v připadá stejných oborů, ale odlišných ŠVP v růnoi jedne Školy.
5) Údaje o Ékoleíškolách, na které uchazeč podává 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení (v dalších koled'ı se v přihlášce uvádí jen jedna škola).
6) Uvádí se v případě přijímání do vyššího než prvního ročníku SŠ (5 63 školského zakona).
7)V případě, že uchazečjiż podal pro daný termín přihlášku na obor Gymnazium se sportovní přípravou a tuđż na teto skole konéjeùıotnou zkoušku. zaskrtne
NE při podání přihlášky na obor s maturitní zkouškou bez talentove zkousky. V opačném případě koná jednotnou zkoušku na škole uvedene na telo
pñhläsoe.
8) Nehoclol se sknn e.
9) Uvadí se jeden Z lermlno školní pñjlmací zkousky (nikoli jeùıolné zkoušky), je-li pro první kolo přijlmadho řízerıl stanovený ředilelem školy pode § 60 odst. 3
plsm. a) školského Zämna.
10) Pñ podarıl pñhlasky podle 5 60s odsL 1 skolského zakona za nezletilého uchazeče, nebo na Zaklade plne moci (příloha přihlášky)

Potvrzení lékaře
Dle výběru školy.
Doporučujeme nejprve vyplnit přihlášku ze strany uchazeče (výběr školy,
oboru atd.) z důvodu překlepů a teprve poté navštívit lékaře.
Lze doložit i na zvláštním formuláři jako přílohu.

Zadní strana
údaje předvyplněné ZŠ Slovan - červeně
údaje nutné doplnit uchazečem - modře

Lze doplnit individuálně aktivity týkající se školní docházky na ZŠ Slovan např.:
Žáci 9.A
Navštěvoval/a třídu s rozšířenou výukou matematiky.
Žáci 9.B
Navštěvoval/a třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Účast na okresních a vyšších kolech školních soutěží (sportovní, vědomostní, tvořivé).

Počet příloh:
Uvést počet dalších dokumentů přiložených k přihlášce.
(např. kopie vyšetření PPP, diplomy, lékařské potvrzení atd)

Razítko a podpis ředitelství
Po doplnění všech údajů ze strany uchazeče (modré údaje), je nutné odevzdat
přihlášku třídnímu učiteli, který zajistí razítko a podpis ředitelství ZŠ Slovan.

