Vyplní škola
nebo uchazeč

B

IZO školy10)

vyplní škola nebo uchazeč - údaj z
ročníkového vysvědčení

Chování a prospěch uchazeče ze školy11) – opis klasifikace
Ročník (slovně)
Předmět (povinné a volitelné předměty)

Chování

osmý

devátý

1.

2.

1.

2.

1

1

1

1

1

1

1

Schopnosti, vědomosti, zájmy,
talent uchazeče a další12)
Na diplomy, vyznamenání a výsledky v
různých soutěžích se nebere zřetel

zde vyplní ZŠ jednotlivé předměty podle
ročníkových vysvědčení - včetně známky z
chování

Český jazyk
Dějepis

nebo je možno místo klasifikace vepsané přímo do přihlášky předložit
ověřené fotokopie ročníkových vasvědčení

Tělesná výchova

1

1

1

1,00

1,00

1,00

Uchazeči, kteří se hlásí do oboru tanec, uvádějí klasifikaci
za 5. a 6. ročník základní školy

Průměrný prospěch13)
Listů příloh14):

1,00

Křížkem označte
vybranou možnost

Potvrzení opisu klasifikace z vysvědčení školou na základě žádosti uchazeče
(razítko a podpis ředitele školy), nebo

Podpis uchazeče, pokud vyplňuje údaje a přikládá ověřené kopie vysvědčení
(podle § 1 odst. 2 vyhlášky 353/2016 Sb.) .

razítko a podpis ředitele
školy, který potvrzuje
správnost opisu klasifikace

Poznámky: Datum podání rozhoduje o zařazení do příslušného kola přijímacího řízení.
Na str. B se potvrzuje správnost opisu známek z vysvědčení.
Vysvětlivky:

10) IZO školy – resortní identifikátor školy uvedený na vysvědčení.
11) Vyplní škola (zpravidla základní nebo příslušná střední škola) nebo uchazeč. Uvede se chování a prospěch v návaznosti na kritéria přijímání zpravidla za poslední dva
ročníky základní, speciální nebo příslušné střední školy, pokud se nepřiloží ověřené kopie vysvědčení (§ 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.). Pro zkrácené studium se
přikládají doklady požadované pro přijímací řízení podle § 84 a 85 školského zákona.
12) Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání.
13) Průměrný prospěch ze všech povinných vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa.
14) Přiložené doklady lze uplatnit na jedné škole jen jednou (ke druhému tiskopisu přihlášky podané na téže škole lze uvést odkaz na číslo spisu první přihlášky).

Vzor SŠ a K - talentová zk.

