PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU
do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

ve střední škole a v konzervatoři

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Forma vzdělávání – denní, kombinovaná - uchazeč zvolí správný údaj, nehodící se přeškrtne

A

Ev. č. přihlášky (vyplní střední škola)

Vyplní uchazeč
nebo zákonný zástupce uchazeče

PŘIHLÁŠKU VYPLŇUJTE ČITELNĚ!
místo pro QR kód

Příjmení uchazeče

NOVOTNÝ

Jméno uchazeče3)

JAN

Místo narození (město, stát)

PRAHA, Česká republika

Datum narození

Rodné příjmení2)
uvede se jen v případě, liší-li se od
stávajícího

Rodné číslo4)

1. ledna 2003

Adresa trvalého pobytu (pobytu)
Kontakt na uchazeče
(telefon, e-mail)

Státní občanství
Česká republika

nepovinný údaj

Stupeň podpůrných opatření5) - uvede

Pod Morávií č. 25/34, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00

uchazeč z písemného doporučení PPP nebo ŠPZ

žádá-li uchazeč o úpravu podmínek
v přijímacím řízení přiloží zprávu z
PPP

uveďte telefonní číslo a email na uchazeče - čitelně!

Adresa pro doručování písemností
vyplňujte pouze v případě, že se korespondence nezasílá
z přijímacího řízení, pokud se
nezasílají na adresu trvalého pobytu na adresu trvalého bydliště nebo v případě, že zletilý
uchazeče (nebo pobytu v případě
uchazeč vlastní datovou schránku
cizince) nebo datová schránka

Název a adresa střední školy6)

Kontakt na zákonného zástupce (telefon, e-mail, datová
schránka)

uveďte platné kontatky na ZZ, který podepisuje
přihlášku, v případě, že zákonný zástupce vlastní
datovou schránku - uvede povinně adresu DS

(pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu)

1. škola:
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, Českobratrská 958/40, Ostrava - Moravská
Ostrava, 702 00
Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

Ročník SŠ7)

/

Termíny talentové/přijímací zkoušky 8)

údaj vyplní uchazeč dle nabídky
termínů ve vyhlášení přijímacího
řízení
Zkrácené studium

(v oboru vzdělání Hudba se uvede i příslušný hudební nástroj)

82-44-P/01 hudba + nástroj dle výběru (hra na kytaru, zobcovou flétnu, bicí nástroje, saxofon, housle, klavír…atd);
82-45-P/01 zpěv, zaměření klasický zpěv; 82-46-P/01 tanec, 82-47-P/01 hudebně dramatické umění

ne1)

ano
2. škola:

Termíny talentové/přijímací zkoušky 8)

Uchazeč uvede adresu další školy, do které podává přihlášku nebo opět Janáčkovu konzervatoř v Ostravě.

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

Ostravě
9)

Zákonný zástupce uchazeče
Jméno a příjmení (tiskacím písmem)
Adresa trvalého pobytu pokud se liší od
adresy trvalého pobytu uchazeče

Zkrácené studium

(v oboru vzdělání Hudba se uvede i příslušný hudební nástroj)

Uchazeč může podat až 2 přihlášky - každou na jinou školu nebo až 2 přihlášky do jedné školy pro 2 obory vzdělání,
případně dvě různá zaměření školních vzdělávacích programů
V

údaj vyplní uchazeč dle nabídky
termínů ve vyhlášení přijímacího
řízení

Podpis
uchazeče
Datum
OTAKAR NOVOTNÝ Čitelně vyplní a podepíše ZZ narození
nezletilého uchazeče a uvede rovněž své datum narození Podpis
zástupce
dne

1. listopadu 2018

ne1)
ano

Jan Novotný
23.8.1975 (dat. nar. ZZ, který
podepisuje přihlášku)

Otakar Novotný

Poznámka: Údaje z přihlášky jsou u oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou zpracovány v registru uchazečů podle § 60b odst. 3 školského zákona.

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
pro obor vzdělání (uvede se jen kód)
Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v příslušném oboru vzdělání posuzuje a lékařský posudek vydává zpravidla lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství
nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost. Závěr zdravotní způsobilosti může lékař buď v tiskopiu přihlášky vyjádřit tak, že uchazeč je pro daný obor vzdělání a)
způsobilý, b) způsobilý s omezením (viz lékařský posudek v příloze), c) nezpůsobilý (viz lékařský posudek v příloze) nebo na formuláři lékařský posudek o zdravotní
způsobilosti ke vzdělávání. Posudek se pak předává spolu s přihláškou. Podmínky zdravotní způsobilosti pro jednotlivé obory vzdělání a vzor lékařského posudku viz
webové stránky JKO.
Datum

31.10.2018

Razítko a podpis lékaře

Poznámka:
Závěr o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, pokud je u něj stanovena, se předkládá podle § 59 odst.1 a § 60a odst. 3 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.).
Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek podle zákona č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Vysvětlivky:

1) Nehodící se škrtne.
2) Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího.
3) Popřípadě jména.
4) RČ uvede uchazeč hlásící se na obor Gymnázium se sportovní přípravou. Pokud mu nebylo mu RČ přiděleno, uvede datum narození.
5) Uvádí uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami z doporučení školského poradenského zařízení.
6) Údaje o škole/školách, na které uchazeč podává 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení (v dalších kolech se v přihlášce uvádí jen jedna škola).
7) Uvádí se v případě přijímání do vyššího ročníku SŠ (§ 63 školského zákona).
8) Uvádí se jeden z termínů talentové, případně školní přijímací zkoušky pro první kolo přijímacího řízení stanovený ředitelem školy podle § 62 odst. 1 a 3 školského zákona,
kterých se uchazeč zúčastní.
9) Při podání přihlášky podle § 60a odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo na základě plné moci (příloha přihlášky).

Vzor SŠ a K-denní

