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Uchazeč se hlásí 2)

přes DZS
ze S�
ze zaměstnání

z VO�
z domácnosti z vojenské slu�by

z V�
od jinud

Prospěch podle výročních vysvědčení
jednotlivých ročníků střední �koly

Předmět 13)12) Ročník
I. III.II. V.14)IV.14) Mat15)

Průměrný prospěch ze v�ech předmětů
za jednotlivé ročníky a z maturity16)

Průměrný prospěch ze v�ech předmětů za
v�echny ročníky (bez výsledku maturity)

Průměrný prospěch z vybraných
předmětů 17)

1. př. 2. př. 3. př.

Poznámka: �DZS� - Dům zahraničních slu�eb M�MT (jen  cizinci)

Potvrzení o správnosti údajů19)

Podpis:Datum:

NEVYPLŇUJE SE!

Záznamy o zájmu uchazeče ve vztahu ke
zvolenému oboru (odborné soutě�e,
zájmová činnost, popř. důle�itá sdělení
k průběhu studia na střední �kole)18)

Dolo�it kopii maturitního vysvědčení



Pokyny  a  vysvětlivky  k   vyplňování  přihlá�ky:
Obecné:
Uchazeč vyplňuje pouze údaje v silně orámovaných částech.
Barevně označená pole vyplňuje vysoká �kola/fakulta, tato pole slou�í ke kódování údajů a jejich zpracování výpočetní technikou.
 K  jednotlivým  polo�kám:
1) Dále se uvádí pouze "fakulta".
2) Hodící se označte kří�kem a podtr�ením.
3) Uchazeč uvede jazyk, z něho� bude konat přijímací zkou�ku, je-li zkou�ka z jazyka stanovena a uchazeč si jazyk mů�e zvolit.
4) Druhý a  třetí  obor  se vyplňuje dle dispozic fakulty.
5)  Zkratka dosa�eného akademického titulu nebo vědecké hodnosti.
6) Uchazeč není povinen údaj vyplnit, jde o údaj osobního charakteru, k němu�  je nutný souhlas  uchazeče.
7) Den a měsíc narození se vyplňují dvoumístnou číslicí (např. leden-"Ol ", prosinec-"12"), rok narození posledním dvojčíslím letopočtu (např. 1978-"78").

*) Např. v Praze je částí  obce (částí Prahy 6) Dejvice, nečlení-li  se obec na části - polo�ka se nevyplňuje.
8) Uvede se adresa určená uchazečem pro doručení písemnosti.
9) Střední �kola, na ní�  bylo získáno úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání;  uchazeči o studium v oblasti umění případně uvedou konzervatoř,

na ní� získali vy��í odborné vzdělání.
10) Uvádí se název absolvovaného oboru a jemu přiřazený kód JKOV a současně název absolvovaného oboru a jemu přiřazený kód KKOV (od JKOV se li�í

tím, �e vedle číslic obsahuje na poslední pozici velké písmeno);  oba  kódy i názvy oborů jsou uvedeny na výročním nebo na maturitním vysvědčení;
tento údaj nejsou povinni vyplnit uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze �koly a kteří maturitní zkou�ku vykonali v předchozím roce nebo dříve.

I1) IZO - identifikační číslo zařízení uvedené ve zřizovací listině střední �koly, údaj je  uveden na vysvědčeních; tento údaj nejsou povinni vyplnit  uchazeči,
kteří se nehlásí přímo ze �koly a kteří  maturitní zkou�ku vykonali v předchozím �kolním roce nebo dříve.

12) Polo�ku označí fakulta, která  stanovila profilový předmět studijního programu, do něho� se uchazeč hlásí.
13) Pořadí předmětů  není  explicitně stanoveno, doporučuje se pro snaz�í  orientaci  uvádět předměty v pořadí  uvedeném ve výročních vysvědčeních
14) Uchazeči, kteří  v  bě�ném roce maturují, uvedou prospěch za pololetí  IV. ročníku nebo V. ročníku;  uchazeči z víceletých gymnázií uvedou prospěch za

poslední čtyři ročníky.
15) Údaje nevyplňují uchazeči, kteří v  bě�ném roce maturují.
16) Průměrný prospěch  se  uvádí s platností  na  dvě  desetinná místa.
17) Průměrný prospěch z  vybraných předmětů vyplňují pouze ti uchazeči, kteří  se hlásí do studijních programů, u nich� se pro přijetí sleduje studijní

prospěch  z příslu�ného předmětu  (vyplní  dle dispozic fakulty),  ostatní  uchazeči  nevyplňují.
18) Údaje lze rozvést na zvlá�tní příloze.
19) Správnost údajů v přihlá�ce potvrzuje střední �kola, na ní� uchazeč  bude maturovat. Uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze střední �koly, potvrzují  údaje

jednak čestným prohlá�ením, které je součástí přihlá�ky, jednak, po�aduje-li to fakulta, předlo�ením kopií vysvědčení.
20) Uvede se datum ukončení  a zahájení studia; bylo-li studium ukončeno řádně, uvede se i  zkratka akademického titulu.

Průběh zaměstnání 18)

od - doPracovní zařazeníZaměstnavatel

Předchozí studium na vysoké �kole 20)

Ukončení studiaZahájení studia
Studijní obor
Studijní program
Fakulta
Vysoká �kola

Udělený titul

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání  **
Vyplňuje se pouze v případě, �e se jedná o studijní obor, pro který je tento posudek nezbytný

(informaci podá studijní oddělení děkanátu)

**  Potvrzení lékaře není nutné

Razítko a podpis lékaře:Datum:

Prohla�uji, �e v�echny údaje jsou pravdivé a �e jsem nezamlčel(a) záva�né skutečnosti.
Beru na vědomí, �e dopustím-li se podvodného jednání v přijímacím řízení, mohu být na základě § 67 zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých �kolách a o změně a doplnění dal�ích zákonů (zákon o vysokých �kolách) v důsledku tohoto jednání
vyloučen(a) ze studia.

Datum: Podpis uchazače:



Protokol o přijímacím řízení    -    NEVYPLŇUJE SE!
Přijímací   zkou�ka

Výsledek22)Forma zkou�ky21)Datum
konání

Předmět

Celkove hodnocení uchazeče

Splnil(a) podmínky přijímacího řízení
Umístění/pořadí
Dosa�ený počet bodů

Byl(a) jsem seznámen(a) s výsledky přijímací zkou�ky

Datum: Podpis uchazeče:

Slo�ení zku�ební komise: předseda

6.
5.
4.

3.
2.
1.

Podpis předsedy:Datum:

Návrh zku�ební komise

Rozhodnutí rektora vydané na základě přezkumného řízení

Rozhodnutí děkana23)

Návrh přijímací komise

Datum: Podpis předsedy přijímací komise:

Datum:

Datum:

Podpis rektora:

Podpis děkana:

21) Fakulta  uvede např.  PZ - písemná zkou�ka, ÚZ - ústní zkou�ka, TZ - talentová, P - praktická.
22) Uvede se slovní  hodnocení (klasifikace) nebo počet dosa�ených bodů.
23) U studijních  programů  uskutečňovaných  vysokou  �kolou  rektor.


