
PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ - STUDIU , ., 

ve střední škole 

Forma vzdělávání - denní 
Vyplní uchazeč nebo 
zákonný zástupce uchazeče 

I fa č. pr;hlášky (,yptot str.dol škola) I 

P'lt--tf i)it'. i" )' 

Příjmení uchazeče Novák Rodné přljmeni" 

Jméno uchazeče" Jan --- 
Místo narození (město, stát) Olomouc Státní občanství 

Datum narození 21.01.2006 I Rodné číslo" 060121 /2343 ČR 
Adresa trvalého pobytu Einsteinova 68, Praha 5, 155 00 
(pobytu cizince) Doporučení školského 
Adresa pro doručování písemností Ing. Petr Novák, Dušní 14, Praha 1, 11 O 00 poradenského zařízení pro úpravu 
z přijímacího řízení, pokud se nezasílají na podmínek přijímání ke vzdělávání 
adresu trvalého pobytu uchazeče (nebo (prioritní adresa pro doručování) pobytu v případě cizince), nebo datová 
schránka cmtfl- ne81 

Kontakt na zákonného zástupce 777356726 getr.novak@seznam.cz 
(telefon I e-mail) 
Kontakt na uchazeče 265018016 jan.novak05@gmail.com 
(telefon I e-mail) 

Název a adresa střední školy5l (pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu) Ročník SŠ61 

1. škola: Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Jednotná Termín školní přijímací zkoušky 91 

zkouška7I 12.04.2021 

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření švp4> ano" ne8I Zkrácené studium 

-ano8l- ne8l 

2. škola: Gymnázium, Praha 1, Dunivá 384 Jednotná Termín školní přijímací zkoušky 9l 

zkouška7I podle vyhlášení 2.školy 

Obor vzděláni (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměřeni sv=" ano8I ne8I Zkrácené studium 

ano8I neaI 

'PRA2{[ z».«. 202.-1 Podpis 

~ J?.~ v dne uchazeče 

Zákonný zástupce uchazeče!" .Datum v 
01.08.1979 Jméno a příjmení (tiskacím písmem) narození 

Adresa trvalého pobytu (pobytu), pokud se 
Ing. Petr Novák 

Podpis 
~ liší od adresy trvalého pobytu uchazeče zástupce 
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·•~ ~ '<ii' ~ ._D_a_t_u_m_: R_a_z_ítk_o_a_p_o_d_p_is_lé_k_a_ře _ 
.~ ·13 Pozniunka: 
•-~ ~ Závěr o zdravotní způsobilostí uchazeče ke vzděláváni v daném oboru vzdělání, pokud je u něj stanovena, se pledkládá podle § 59 odst.1 a § 60a odst. 3 školského zákona (zákon 
.c .:, č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nalízením vlády č. 211/2010 Sb. V plípadě potleby je možné pliložit lékalský posudek 
,g ·5_ podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších pledpisú. 
,_ -o Vysvětlivky: 1) Uvede se pouze v plípadě, pokud se liší od plíjmení stávajícího. 
:[ .~ 2) Poplípadě jména. 
•<1> a. 3) RČ uvede uchazeč hlásící se na obor s maturitní zkouškou, kde bude konat jednotnou zkoušku. Pokud mu nebylo mu RČ pliděleno, uvede datum narození. 

·'(8 :§ 4) ŠVP = školní vzdělávací program se uvádí v plípadě stejných oborů, ale odlišných ŠVP v rámci jedné školy. 
~ ;~ 5) Údaje o škole/školách, na které uchazeč podává 2 přihlášky v prvním kole plíjlmacího řízení (v dalších kolech se v plihlášce uvádí jen jedna škola). 
·ro ~ 6) Uvádí se v případě plijímání do vyššího než prvního ročníku SŠ (§ 63 školského zákona). 
:g g_ 7) V případě, že uchazeč již podal pro daný termín plíhlášku na obor Gymnázium se sportovní plípravou a tudíž na této škole koná jednotnou zkoušku, zvolí NE pli podání 
·<1> ,_ plihlášky na obor s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky. V opačném plípadě koná jednotnou zkoušku na škole uvedené na této přihlášce. 
'_lij ,lij 8) Nehodící se škrtne. 
j ~ 9) Uvádí se jeden z termínů školní plijímací zkoušky (nikoli jednotné zkoušky), je-li pro první kolo plijímacího lízaní stanovena leditelem školy podle § 60 odst. 3 písm. a) 
> <1> školského zákona. 

::::> > 10) Pli podání plíhlášky podle§ 60a odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo na základě plné moci (plíloha plihlášky). 

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

Pro studium na našem gymnáziu lékařský posudek NEPOŽADUJEME (dokládá se pouze změněná pracovní schopnost, uchazeči 
se speciálními vzdělávacími potřebami dokládají doporučení školského poradenského zařízení). 

Vzor SŠ-denní 



Vyplní škola 
nebo uchazeč 

IZO školy11> 

41111111 

Chování a prospěch uchazeče ze školy 121 - opis klasifikace 

Ročník/ školní rok 16) Schopnosti, vědomosti, zájmy, 
Předmět (povinné a volitelné předměty) 8./2019-20 9./2020-21 talent uchazeče a další13) 

1. 2. 1. 2. 
chování 1 1 1 - 
český jazyk a literatura 2 1 1 - 
anglický jazyk 1 2 1 - 
španělský jazyk 1 1 2 - 
dějepis 1 1 1 - 
občanská výchova 1 1 1 - 

matematika 2 1 1 - 
přírodopis 1 1 1 - 

!fyzika 1 1 1 - 
chemie 1 1 1 - 
hudební výchova 2 1 1 - 
výtvarná výchova 1 1 1 - 
informatika 1 1 1 - 
tělesná výchova 1 1 1 - 

Průměrný prospěch 14) 1,23 1,08 1,08 - 

Listů příloh 15l: Križkem označte 
vybranou možnost 

Potvisent op!.~tt Masi!!Ai1Ce 

Potvrzeni opisu klasifikace z vysvědčení školou na základě žádosti uchazeče 
(razltko bez malého státního znaku a podpis leditele školy), nebo 

Podpis uchazeče, pokud vyplňuje údaje a plikládá ověřené kopie vysvědčenl 

(podle§ 1 odst. 2 vyhlášky č.353/2016 Sb.). 

Poznámky: Datum podání rozhoduje o zařazení do plíslušného kola plijímacího řlzenl 
Na str. B se potvrzuje správnost opisu známek z vysvědčení 

[R] 
□ 

t;, Vysvětlivky: 11) IZO školy - resortní identifikátor školy uvedený na vysvědčení. 
12) Vyplní škola (zpravidla základní nebo pfíslušná stlední škola) nebo uchazeč. Uvede se chováni a prospěch v návaznosti na kritéri 
ročniky základní, speciálnl nebo příslušné střednl školy, pokud se nepřiloží ověřené kopie vysvědčení (§ 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 353 
13) Údaje lze doplnit ve zvláštnl pfiloze, pledevšlm v návaznosti na kritéria plijímánl. 
14) Průměrný prospěch ze všech povinných vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa. 
15) Pfiložené doklady lze uplatnit na jedné škole jen jednou (ke druhému tiskopisu přihlášky podané na téže škole lze uvést odkaz na číslo spisu prvni přihlášky). 
16) Uvede se školní rok, ve kterém byl absolvován ročník, jehož hodnocení je předkládáno. Nehodnotí se druhé pololetí školního roku 2019/2020. 

Vzor SŠ-denní 


