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Uchazeč se hlásí')

lRzeSš EzVOš DzVŠ
! Přes DZS E ze zaměstnrání I z domácnosti ! odjinud

Záznwny o zájml uchazeče ve vztahu ke

zvolenému oboru (odborné souĚže, zájmová
činnost, popř. důležitá sdělení k průběhu
studia na sřední škole lt) z+l

-Tt^pna'1 wrt*J{ch
1LiLú

h*fc yref ,e!d, ol1rrn pi
bo.t xoníc §

(p"{trr.ní o
přilolano L příh

Prospěch podle výročních vysvědčení
jednotlivých ročnftů sřední školy Z)

správnosti údajů o prospěchu
sfudenta sřední školy '')

Datum: Podpis:

Pninrěrný prospěch ze všech předmětů za
jednotlivé ročníky a z maturity 15)

Průměrný prospěch ze všech předmětů za
všechny ročníky (bez výsledku maturity) '6]

Průměrný prospěch z vybranýchpředmětů ")



Průběh zaměstnání'*)'o)

zaměstnavatel pracovní zaíazení od-do

Předchozí studium na vysoké škole 20)

vvsoká škola

Fakulta

Studiiní program

Studťní obor

Zahúení studia ukončení studia Udělený titul

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání 2a)

Vyplňuje se pouze v případě, že se jedná o studijní obor, pro který je tento posudek nezbytný
(informaci podá studijní oddělení děkanátu)

Datum: Podpis lékaře:

Prohlašují, že všechny údajejsou pravdivé a žejsem nezamlčel(a) závažné skutečnosti.
Beru na vědomí, že dopustím-li se podvodného jednání v přijímacím řízení, mohu být na zák|adě § 67 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znéní zákonač.21012000 Sb., v důsledku
tohoto jednání vyloučen(a) ze studia.

Datum: 4. ,l, Podpisuchazeče: 4^*rďÉ

Pokyny a vysvětlivky k vyplňování přihlášky:
Obecně:
Uchazeč vyplňuje pouze údaj v silně orámovaných částech.
Barevně označená pole vyplňuje vysoká škola/fakulta, tato pole slouží ke kódování údajů ajejich zpracování výpočetní technikou,
K jednottivým položkám:

1) Dále se uvádí pouze ,,fakulta".
2) Hodící se označte Kížkem a podtržením.
3) Uchazeč uvede jazyk, z néhožbude konat přijímací zkoušku, jeJi zkouška z jazyka stanovena a uchazeč si jazyk může zvolit.
4) Druhý a ďetí obor se vyplňuje dle dispozic fakulty,
5) Zkatka dosaženého akademického titu]u nebo vědecké hodnosti.
ó) Den a měsíc narození se lyplňují dvoumístnou číslicí (napi leden - ,,01", prosinec - ,,12"), rok narození posledním dvojčíslím letopočtu (např. 1978 _ ,,78").
*) Např. v Praze je částí obce (část Prahy 6) Dejvice, nečleruli se obec na části - položka se nevyplňuje.
7) Uvede se adresa určená uchazečem pro doručení písemností.
8) Střední škola, na nížbylo získáno úplné střední nebo úplné střední odborné vzdélán{ uchazeči o studium v oblasti umění případně uvedou konzervatoř,naníž

získali vyšší odbomé vzdéIání.
9)Uvádí se název absolvovaného oboru ajemu píšazený kód JKOV a současně název absolvovaného oboru ajemu přřazený kód KKOV- liší se tím, že vedle číslic

obsahuje na poslední pozici velké písmeno); oba kódy i nrfuvy oboru jsou uvedeny na výročním nebo maturitním vysvědčení; tento údaj nejsou povinni vyplnit
ochazeči, kteří se nehlásí přímo ze školy a kteří maturitní zkoušku vykonali v předchozím školním roce nebo dříve.

n) VO - identifikační čís|o zaŤízení uyedené ve zíizoyací listině sřední školy, údaj je uveden na vysvědčeních; tento údaj nejsou povinni vyplnit uchazeči, kteří se
nehlásí přímo ze školy a kieří maturitní zkoušku vykonali v předchozím školním roce nebo dříve.

11) Položkuoznačífakulta,kterástanovilaprofilovýpředmětstudijníhoprogramu,doněhožseuchazečhlásí.
12) Pořadí předmětŮ není explicitně stanoveno, doporučuje se pro snazší orientaci uvádět předměty v pořadí uvedeném ve výročních vysvědčeních.
13) Uchazeči, kteří v běžném roce maturují, uvedou propěch za pololetí poslednílro ročníku; uchazeči z víceletých gymnázií avedou prospěch za poslední čtyři ročnfty.
i4) Údaje nevyplňují uchazeči, kteří v běžném roce maturují.
i5) Příslušné pole v tomto řádku odpovídá pruměrné hodnoě všech čísel sloupce za příslušný ročník včetně výsledku maturitní zkoušky s platností na dvě desetinná

čísla, tzn. průměrný prospěch se vypočítá z klasifikace předmětů uvedených na výročních vysvědčeních a maturitním vysvědčení. Tato kolonka nebude vyplněna
uchazeči, kteří podávají přihlášku v době, kdy na sťední škole ještě studují.

16) Uvádí se prŮměrná hodnota ze všech předmětŮ za všechny ročníky s platností na dvě desetinná čísia, tzn. pruměrná hodnota prospěchu se vypočítá z klasifikace
předmětů uvedených na výrročních vysvědčeních. Prospěch z maturity se do tohoto prospěchu nezapočítiává.

i7) Údaje vyplňují pouze ti uchazeči, kteří se hlásí do studijních programů, u nichž se přo přijetí sleduje studijní prospěch z příslušnóho předmětu, ostatní uchazeči
nevyplňují. Hodnota se vypočte z určených profilov,ých předmětu opět z klasifikace uvedené v přihlášce, tj. z výročních vysvědčení.

18) Udaje lze rozvést na zvláštní příloze.
19) Správnost údajů o prospěchu studenta na sřední škole potvrzuje Ťeditelství školy, razítkem a podpisem ředitele nebo jeho zástupce. Přihlášky uchazečů, kteří

studium na střední škole ukončili dříve, mŮže potvrdit sřední škola, kterou absolvovali nebo tito uchazeči dle dispozic fakluty k přihlášce připojí úředně ověřené
kopie výročních lysvědčení a vysvědčení maturitního. NepožadujeJi fakulta něktelý ze shora uvedených způsobů potvrzení správnosti údajů, stvrzuje uchazeč
podpisem čestného prohlášení.

20) Uvede se datum ukončení a zahájení studia; bylo{i studium ukončeno řádně, uvede se i zkratka akademického titulu.
Poznámka: DZS - Dům zahraničních služeb MŠMT (en pro cizince).
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