ve znění

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU
do oboru vzdělání s talentovou zkouškou
ve střední škole U2B | multimediální střední škola
Forma vzdělávání – denní

A

Ev. č. přihlášky (vyplní střední škola)

Vyplní uchazeč
nebo jeho zákonný zástupce
Logo školy

Příjmení uchazeče

Rodné příjmení2)

Jméno uchazeče 3)
Místo narození (město, stát)

Státní občanství

Rodné číslo4)

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
pozdějších předpisů, a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum narození
Adresa trvalého pobytu

Doporučení školského poradenského
zařízení pro úpravu podmínek přijímání
ke vzdělávání

(pobytu cizince)
Adresa pro doručování písemností
z přijímacího řízení, pokud se nezasílají
na adresu trvalého pobytu uchazeče (nebo

ano1)

pobytu cizince), nebo datová schránka
Kontakt na zákonného zástupce

tel.:

e-mail:

(telefon / e-mail)
Kontakt na uchazeče

tel.:

e-mail:

ne1)

(telefon / e-mail)

Název a adresa střední školy 5)
Škola:

Ročník SŠ 6)

U2B | multimediální střední škola, Topolová 1089, Buštěhrad, PSČ 273 43

Termíny přijímacího pohovoru7)

email: prihlaska@u2b.cz - datová schránka: dsec7wq

stanoví škola

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

Zkrácené studium

82-41-M/17 multimediální tvorba
ano1)

Zaškrtněte
druh
školného (lze
později
změnit)

Vyberte:
1. standard 1)
2. premium 1)
3. exclusive 1)

V

Poznámka školy: od 1.1.22 mohou do kategorie exclusive
přihlášku podávat jen profesionální hráči prostřednictvím
svého e-sport teamu. Poznámka uchazeže nebo jeho
zákonného zástupce:

ne1)

Zaměření studijního oboru podle
školských vzdělávacích programů (ŠVP)
si studenti vybírají až při zahájení studia:
e-sporty (počítačové hry), youtuber,
videoprodukce, grafika, nová média.

dne

Zákonný zástupce uchazeče8)
Jméno a příjmení (tiskacím písmem)
Adresa trvalého pobytu, pokud se liší od adresy
trvalého pobytu uchazeče

Podpis
uchazeče
Datum
narození
Podpis
zástupce

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

82-41-M/17 multimediální tvorba

Datum

Vysvětlivky:

Razítko a podpis lékaře

1) Nehodící se škrtne.
2) Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího.
3) Popřípadě jména.
4) Pokud nebylo uchazeči RČ přiděleno, uvede datum narození.
5) Údaje o škole/školách, pokud žák podává dvě přihlášky, uvede druhou školu do rubriky Pozn.
6) Uvádí se v případě přijímání do vyššího ročníku SŠ (§ 63 školského zákona).
7) Ředitel školy stanoví termíny podle § 62 odst. 1 a 3 školského zákona.
8) Při podání přihlášky podle § 60a odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo na základě plné moci (příloha přihlášky).

IZO školy9)

Vyplní škola
nebo uchazeč

B

Chování a prospěch uchazeče ze školy

10)

– opis klasifikace
Ročník / školní rok13)

Předmět (povinné a volitelné předměty)
1.

2.

1.

Schopnosti, vědomosti, zájmy,
talent uchazeče a další11)

2.

Průměrný prospěch 12)
Listů příloh:

Křížkem označte

Potvrzení opisu klasifikace

vybranou možnost

Potvrzení opisu klasifikace z vysvědčení školou na základě žádosti uchazeče
(razítko bez malého státního znaku a podpis ředitele školy), nebo

Podpis uchazeče, pokud vyplňuje údaje a přikládá ověřené kopie vysvědčení
(podle § 1 odst. 2 vyhlášky 353/2016 Sb.).
Poznámky: Datum podání rozhoduje o zařazení do příslušného kola přijímacího řízení.

1

Vysvětlivky:

9) IZO školy – resortní identifikátor školy uvedený na vysvědčení.
10) Vyplní škola (zpravidla základní nebo příslušná střední škola) nebo uchazeč. Uvede se chování a prospěch v návaznosti na kritéria přijímání zpravidla za poslední dva ročníky základní, speciální nebo
příslušné střední školy, pokud se nepřiloží ověřené kopie vysvědčení (§ 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.). Pro zkrácené studium se přikládají doklady požadované pro přijímací řízení podle § 84 a 85
školského zákona.
11) Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání.
12) Průměrný prospěch ze všech povinných vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa.
13) Uvede se školní rok, ve kterém byl absolvován ročník, jehož hodnocení je předkládáno. Nehodnotí se druhé pololetí školního roku 2019/2020.

