
Vyplní škola

nebo uchazeč 
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Vysvětlivky: 

14) Uvede se školní rok, ve kterém byl absolvován ročník, jehož hodnocení je předkládáno. Nehodnotí se druhé pololetí školního roku 2019/2020.

OSMÝ NEBO 

TERCIE
  Předmět (povinné a volitelné předměty)

 IZO školy
9)

Podpis uchazeče, pokud vyplňuje údaje a přikládá ověřené kopie 

vysvědčení 

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

Uchazeči, kteří se hlásí ze střední školy, vysoké školy 

nebo ze zaměstnání dokládají klasifikaci za 1. i 2. pololetí 

8. a 9. třídy ZŠ včetně klasifikace chování!

Uchazeči oboru tanec  - klasický tanec dokládají 

klasifikaci za poslední dva ukončené ročníky - tzn. pokud 

uchazeč navštěvuje ve školním roce, kdy podává 

přihlášku 5. ročník ZŠ, dokládá prospěch za 1. i 2. 

pololetí 3. a 4. ročníku ZŠ včetně klasifikace chování!

Uchazeči, kterí se ke studiu konzervatoře hlásí  z 9. třídy 

ZŠ dokládají klasifikaci ze všech povinných předmětů za 

1. i 2. pololetí 7. a 8. ročníku včetně klasifikace chování!

uvádí se údaj z 

ročníkového vysvědčení

Listů příloh
13)

:

Chování a prospěch uchazeče ze školy
10)

 – opis klasifikace

Poznámky: Datum podání rozhoduje o zařazení do příslušného kola přijímacího řízení.

                     Na str. B se potvrzuje správnost opisu známek z vysvědčení.

Schopnosti, vědomosti, zájmy, 

talent uchazeče a další
11)

Ročník / školní rok 14)

Potvrzení opisu klasifikace z vysvědčení školou na základě žádosti 

uchazeče

(razítko bez malého státního znaku a podpis ředitele školy),
 
nebo

Chování  - VYPLNIT ZA OBĚ POLOLETÍ

Uvádí se klasifikace za poslední dva ukončené ročníky 

základní školy. Tento údaj dokládají i uchazeči, kteří se 

ke studiu konzervatoře hlásí  ze střední školy, z vysoké 

školy nebo ze zaměstnání!

Klasifikaci z příslušných ročníků na přihlášce ověřuje 

škola, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní 

docházku a potvrzuje otiskem razítka a podpisem ředitele 

školy nebo podpisem jím pověřeného zaměstnance 

školy.

Křížkem označte 

vybranou možnost

B 

SEDMÝ 

NEBO 

SEKUNDA

10) 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.         

11) Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání.       

12) Průměrný prospěch ze všech povinných vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa.        

13) 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).    

  

9)  IZO školy – resortní identifikátor školy uvedený na vysvědčení.   

Průměrný prospěch
12) - na dvě desetinná místa

údaj není povinný - na diplomy a 

účast v soutěžích se nebere zřetel.

Neověří-li klasifikaci příslušná škola je možno 

k přihlášce přiložit ověřené kopie ročníkových 

vysvědčení!

Potvrzení opisu klasifikace

Vzor SŠ a K-talentová zk.


