Návod k vyplnění „Přihlášky ke studiu na SŠ“
Přihlášku vyplňte čitelně (nejlépe tiskacím písmem). Nepoužívejte obyčejnou tužku. K opravě chyb
nepoužívejte bělobu, opravnou bílou pásku ani přelepení samolepkou.

Přední strana (A)
Příjmení a jméno uchazeče

např. Novotná Jana

Datum, místo narození a stát

např. 24.4.1995, Třebíč, ČR

Státní občanství

např. ČR

Adresa trvalého pobytu

uveďte úplnou adresu včetně PSČ, například: Františka

Hrubína 1465/11, 67401 Třebíč
ZPS

Škrtněte „ne“ pouze tehdy, pokud má žák speciální potvrzení
o změněné pracovní schopnosti, v ostatních případech škrtněte
„ano“

Adresa pro zasílání písemností

Jestliže zákonný zástupce, který podepsal přihlášku, bydlí na
jiném místě než uchazeč, na tomto místě uvede adresu (včetně PSČ), na níž má být zasláno rozhodnutí
o přijetí a případné další písemnosti. Jestliže zákonný zástupce bydlí spolu s žákem na stejném místě,
adresu není nutné uvádět.

Telefon, mobil (e-mail, fax…)

Uveďte spojení na zákonného zástupce.

Název a adresa střední školy

Uveďte: Hotelová škola, Třebíč

Sirotčí č.pč63/4, Jejkov, 67401 Třebíč 1
Ročník SŠ

Nevyplňujte. Vyplňuje se pouze tehdy, když se uchazeč hlásí
do jiného než prvního ročníku střední školy.

Zkrácené studium

Škrtněte slovo „ano“. Zkrácené studium (škrtnutí volby „ne“)
se týká jen uchazečů, kteří už absolvovali jinou střední školu a chtějí si rozšířit vzdělání nebo
absolvovat rekvalifikaci.

Termín přijímací zkoušky

Uveďte jeden ze zveřejněných termínů přijímací zkoušky (pro
1. kolo jsou na některé školy uvedené 2 termíny, uveďte, který Vám vyhovuje). Datum zkoušky uveďte i
v případě, že uchazeč má podle zveřejněných kritérií nárok na přijetí bez přijímací zkoušky.

Obor vzdělání (kód a název)

Uveďte: 65-42-M/01, Hotelnictví
Do poslední kolonky v této části se uvede, kde a kdy byla
přihláška vyplněna, a připojí se podpis uchazeče (žáka), jméno a příjmení zákonného zástupce
(čitelně, tiskacím písmem) a podpis zákonného zástupce. Jsou-li zákonnými zástupci dítěte oba rodiče,
stačí uvést jméno a podpis jen jednoho z rodičů. Na jeho adresu bude zasláno rozhodnutí o přijetí.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti Potvrzení lékaře se uvádí jen v případě, že je pro
přijetí nezbytné. Informace o tom, zda je potvrzení lékaře nutné, podá příslušná střední škola. (Většina
SŠ toto potvrzení nevyžaduje.)

Zadní strana (B) – přehled prospěchu a chování
IZO školy

NEVYPLŇUJTE! ÚDAJ DOPLNÍ ŠKOLA.

Ročník doplňte slovy („osmý“ a „devátý“). Do rubriky
„Předmět“ nejdříve napište „Chování“ a na další řádky vyplňte názvy předmětů tak, jak jsou uvedeny
na první straně vysvědčení, včetně povinně volitelných předmětů. Používejte plné názvy předmětů,
nepoužívejte zkratky.

Tabulka

Ke každému předmětu i k chování doplňte příslušnou známku v daném pololetí (podle vysvědčení).
Známku pište číslicí. Známku za 2. pololetí posledního ročníku nevyplňujte.

Průměrný prospěch (úplně dole)

NEVYPLŇUJTE! ÚDAJ DOPLNÍ ŠKOLA.

Kolonku „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“ NEVYPLŇUJTE!!!

Kulaté razítko a podpis ředitele
Podpis uchazeče

Doplní základní škola.

NEPODEPISUJTE!!! Na tomto místě se uchazeč podepisuje
pouze v případě, že už dříve absolvoval základní školu a podává přihlášku ze zaměstnání nebo z jiné
střední školy.

