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PRIHLAŠKA KE vzDÉLAVANi - sTUDlU
ve střední škole

Forma vzdělávání - denní
Vyplní uchazeč nebo
zákonný zástupce uchazeče

VZoR 1 škola, 2 různé obory

Vzor-SŠ-Denní

ZávěrozótavotnízpůsobilostiqóhažěcekevzdéláVéníYdaňémoboíuvzdělání,pokudjeuněj§ianovena,šepředkládápodle§59odst,la§6Oaódst.3školskéhozákona(zákon
č. 561/2oo4 sb.). Dokládá se ien u obtrů vzdélání; kdoje §tanoveno zdravótní omezení nařízeňím vlády č, 21 1/2010 Sb. V případě potřebyje možné přiložit tékaiský posudek
podle zákona é, 373/201 1 sb.. o specifických zdravotních službách, ve zněni pozdějších předpi§ů,

VyEvětlivky: 1) Uvode rc pouze v připadě, pokud se liší od příjrení stávajícího,
2) Popřípadě jména.

a1 nČ uv.oo ucnaee hlá§icí se na obor s maturitní Zkouškou, kde bude konat jednotnou zkoušku, Pokud m n§bylo mu RČ piiděleno. uvede datum narozeni,
4) UVádí ucheeč se speciálními vzděláVacími potřabami podte doporuěení školského pomd€nského zařizoní,
5) Údaje o škole/školách, na kleré uchazeč podáVé 2 přihiášky v pruním kole přijímrcího řizBni (v dalších kolech se v přihlášce uvádi jen Jedna škola),
6) Uvádi s€ Ý případě přiiímáni do vyš§íhi] než pívního ročníku sŠ (§ 63 §kol§kóho žákoná).
7) v případě, ž€ uchaď již p€dal pío daný teímín přihlášku na obor Gymnázium se spoňovní příprave, zaškrtne NE při podání přih|ášky m obor s maturitní zkouškou bez
talentové zkNšky. Jednotnou zkoušku může konat (§ 6oc odst, 1 školského zákona) V termínu, na Ker}i se ngpřihlásil při podánl přihlášky k 30, listopadu,
8) Nehodici s škrtne,
9i Uvádí se 1eden z terminů školní přijim8cí zkoušky pío prvni kolo přijímacího řizeni stanovený ředitelem školy podle § 60 odst. 3 pism, a} školského zákoná,
1o') Při podání přihlášky podlé § 60a ódst. 1 škol§kého zákona ža nězletilého uchazeěe, nebo ňa základě plné moci (příloha přihlášky),

Příjmení uchazeče Šnajdr Rodné přijmení1)

Jméno uchazeče2) Tomáš

Vlísto narození (město, stát) Clomouc (Česká republika) státní občanství

čn)atum narození 19.07.2003 lRodnéčíslo') 03071911234

\dresa trvalého pobytu
pobytu cizince)

Masarykova 26, Vsetín, 75501
Stupeň podpůrných opatřenía)

y'yplňie pouze na základě doporučení z PPP
(ontakt na uchazeče
telefon, e-mail)

777 O00 002, snajdr@seznam,cz

\oresa pro dorucovanl plsemnostl
l pňjímacího řízení, pokud se
tezasílají na adresu trvalého pobytu
tchazeče (nebo pobytu v případě
.irin.A\ néh^ rlalnrrá qnhrinka

Matouše Václavka 1214, Vsetín, 75501 Vyplňte
pouze, pokud je odlišná od adresy trvalého
pobytu,

Kontakt na zákonného ástupce (telefon, e-mai|)

i06 00 00í, snajdrst@seznam.cz

NáZeV a adreSa Střední ŠkOlYs) (pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v ,l, a v 2. termínu) Ročník 5Š6)

l. škola: Gymnázium, SOS a SOU Poděbrady, Lesní 15, 209 01

)bor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí a případně zaměření

Jednotná
zkouška7)

ano') ne8

Termín školní přijímací zkoušky

rcwolňuiié
zkrácené studium

ano8) neu)
i341 M02 Obchodní akademie

l. škola: Gymnázium, SOS a SOU Poděbrady, Lesní 15, 209 01

)bor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeě hlásí a případně zaměřeni

Jednotná
zkouška7)

anou)ne€

Termín školní pňjímací zkoušky

1éWnlňuite

zkrácené studium

ano') ne')
z541 M01 Sociá|ní ěinno§t

Vsetíně 5.2,2019
dne

Podpi§
uchazéče Šr+r/,

ákonný zástupce uchazeče'"'
Jméno a příjmení (tiskacím písmem)
Adresa trvalého pobytu (pobytu), pokud se
iší od adresy trvalého pobytu uchazeče

Eva Šnajdrová

Datum
narození

Podpi§
zá§tupce

29.05.1973

árqjúv,,;'É.*
z

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

Vyplní lékař.

Razítko a podpis lékaře
Foznaíhxa:

vzor sš-denní


