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'6lEl , 'N x Poznámka;,§ 3 ffiř**.nlzpúsobilcii u&azečé ke vzddávánív dánémoboťu wdělání, pok d j6 u nějstanov.na, §e přsdkládá podle §59odsL1 a §6oaod§L 3 Škol§kóhoákona (ákon

F E e sstnool§b.),DokládáseJen!obóruWdělánl,kdo,iestanffiozdmYotniom€zonanařEenimuaoye.zr,inolosb.Vpřípáděpoiřebyjgmofuépřf,oŽitlékařskýpsudek
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ě N .^.-....,,,,-,,.rlk,oiAcAmll7evnřlňílě.Dokld§ělišlodoříireníslávaiícího..! § w=rnu'"*v; 1) Uvede se pouze V případě, pokUd §e lišl od přirení slávaiícího,

§ ; ii i§Jlff ff:iě hlá§íci se na obor s matuíitní zkouškou, kde bude konat iědnotnou zkoušku. Pokud mu nóylo mu RČ Pfiděeno, Uvede dafum nařoŽ6nÍ,
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4) uvádí učheč s speciálníd wděiávacími pořebaňi podle doporučsí škólskéhó poradsskďB ařízení_

R p 5i údáiě o škole/§koláď), na Kéé uóazee pooaua i par,uskv v p'mim roe pRiirocího řízení (v datšíďl ko|ec]tl se V PňhláŠ@ uv#Í jff.ied8a Škola},

.sr_ F ii ÚuJa,,"" , prip"aě pňiímáni do Vyššiho než pMího íočníku sŠ (§ 63 škólskéi,o zákona),
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v termínu, na lterý §e nePfihláil Pfi Podání PňbláŠký k 30, li§toPadu,

'9 : 8) Nehodici se škrine.

§ Š Ši ilffiilT Ň; .,.rmínů školní p6jímcí zkoušky prc první kolo pňiímac|ho řireni stanovcný ňeditelem šk.ly podle § 60 odst, 3 Písm a) školského ákona,
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Ev. č. přihlášky (vyplní §třední škola)

Rodné příjmení1)lL

Rodné číslo3)!.} of ,í5 l O q

Stupeň podpůrných opatřen ť)

X
ToqŽi m gkc-,' 31

?4+ ů(G555
l .l ,, _

Kontakt na zákonného Zástupce (telsfon, e-rnáil)

?+} agg'iíi."'t, irovaLcvq 
serrnui l lo,

pňiímaciho řízení, pokud se
í na adresu trvalého pobytu

(nebo pobytu v případě

Název a adresa střední škotys) (pořadí ško| určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1, a v 2, teímínu)

Termín školní pfiiimací zkoušky
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rzdělání (kód a název), do kt€rého se uchazeč hlásí a případně Zaměření

2(: -!5 -H [Ď,t Á,aón"uixr.,,ů[y.,'+ílet^niL
Termín školní pňlímací zkoušky

Škola: qqz obchoJ^,t , ůgl3ic!-ql 2 to

*O"F"i trh? á"ul, Oo kterého se uchazeč hlásí a případně zaměření
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o zdravotní způsobilosti ke vzděláváni
oboryzdělání (uvede sejen kód)
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