PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU
VE STŘEDNÍ ŠKOLE

3.1 a)

ve střední škole
Forma vzdělávání – denní

A

Ev. č. přihlášky (vyplní střední škola)

6

Vyplní uchazeč nebo zákonný
zástupce uchazeče

SŠ

místo pro QR kód

Rodné příjmení1)

Příjmení uchazeče
Jméno uchazeče2)
Místo narození (město, stát)
Datum narození

Státní občanství
Rodné číslo

3)

Adresa trvalého pobytu
(pobytu cizince)

Doporučení školského
poradenského zařízení pro
úpravu podmínek přijímání ke
vzdělávání

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

ano8)

ne8)

Kontakt na zákonného zástupce
(telefon / e-mail)
Kontakt na uchazeče
(telefon / e-mail)

Název a adresa střední školy5) (pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu)
1. škola:

Ročník SŠ6)
Jednotná
zkouška7)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření ŠVP4)

ano8) ne8)

Termín školní přijímací zkoušky 9)

Zkrácené studium
ano8)

2. škola:

Jednotná
zkouška7)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření ŠVP4)

ano8) ne8)

Termín školní přijímací zkoušky 9)

Zkrácené studium
ano8)

V

dne

ne8)

ne8)

Podpis
uchazeče

Zákonný zástupce uchazeče10)
Jméno a příjmení (tiskacím písmem)

Datum
narození

Adresa trvalého pobytu (pobytu), pokud se
liší od adresy trvalého pobytu uchazeče

Podpis
zástupce

© META, o. p. s

Poznámka: Údaje z přihlášky jsou zpracovány v registru uchazečů podle § 60b odst. 3 školského zákona.

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

Datum:

Razítko a podpis lékaře

Vysvětlivky:

1) Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího.
2) Popřípadě jména.
3) RČ uvede uchazeč hlásící se na obor s maturitní zkouškou, kde bude konat jednotnou zkoušku. Pokud mu nebylo mu RČ přiděleno, uvede datum narození.
4) ŠVP = školní vzdělávací program se uvádí v případě stejných oborů, ale odlišných ŠVP v rámci jedné školy.
5) Údaje o škole/školách, na které uchazeč podává 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení (v dalších kolech se v přihlášce uvádí jen jedna škola).
6) Uvádí se v případě přijímání do vyššího než prvního ročníku SŠ (§ 63 školského zákona).
7) V případě, že uchazeč již podal pro daný termín přihlášku na obor Gymnázium se sportovní přípravou a tudíž na této škole koná jednotnou zkoušku, zvolí NE
při podání přihlášky na obor s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky. V opačném případě koná jednotnou zkoušku na škole uvedené na této přihlášce.
8) Nehodící se škrtne.
9) Uvádí se jeden z termínů školní přijímací zkoušky (nikoli jednotné zkoušky), je-li pro první kolo přijímacího řízení stanovena ředitelem školy podle § 60 odst. 3
písm. a) školského zákona.
10) Při podání přihlášky podle § 60a odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo na základě plné moci (příloha přihlášky).

www.meta-ops.cz

Poznámka:
Závěr o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, pokud je u něj stanovena, se předkládá podle § 59 odst.1 a § 60a odst. 3 školského zákona (zákon
č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek
podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

poradenstvi@meta-ops.cz

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, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU

ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

)3.1 a

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ

ﺭﻗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ )ﺗﻤﻠﺆﻩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ(

6

ﻳﻤﻸ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﻭﻟﻲ ﺃﻣﺮﻩ

A

ﻣﻜﺎﻥ ﺭﻣﺰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ

ﺍﻣﻠﺆﻭﺍ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ

)1

ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺍﻻﺳﻢ

ﺍﻣﻠﺆﻭﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ

ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ )ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ(

ﺳﺠﻠﻮﺍ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻮﻥ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ.
ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
ﻻ

(8

(2

ﻧﻌﻢ

DD. MM.
(3
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻓﻘﻂ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
YYYY
ﺍﻣﻠﺆﻭﺍ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻴﺘﻜﻢ :ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ،ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ/ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ
ﺍﻣﻠﺆﻭﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺎﻧﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻻﺳﺘﻼﻡ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻜﻨﻜﻢ.

(8

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﻜﻦ
) ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﺃﺟﻨﺒﻲ(
ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﻋﻧﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﻻ ﺗُﺭﺳﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻧﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺳﻛﻥ )ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﻘﺩﻡ ﺃﺟﻧﺑﻲ(
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺭ
)ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ  /ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ(
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ
)ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ  /ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ(

ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ ) (5ﻳﺤﺪﺩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺘﻴﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﺩﺍء ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ(.

(6

ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ

(9

ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ

(7

ﻻ  (8ﻧﻌﻢ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺮ
ﻻ

(8

ﻧﻌﻢ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺮ
ﻻ

(8

ﺳﺘﺠﺪﻭﻥ ﺍﻟﻜﻮﺩ ﻭﺍﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

(8

ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ

ﻧﻌﻢ

(8

ﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ .ﺍﻣﻠﺆﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺘﻴﻦ .ﺳﺘﺴﻠﻤﻮﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺗ ْ
ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ – ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ
)ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺘﻤﺔ ﺑﺎﻝ“ ،"maturitaﺃﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ(
(4
ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ )ﺍﻟﻜﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻤﻪ( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ،ﺃﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ )(ŠVP

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

(9

ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ
(7
ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ
ﻻ  (8ﻧﻌﻢ

(8

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ
)ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺘﻤﺔ ﺑﺎﻝ“ ،"maturitaﺃﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ(

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ )ﺍﻟﻜﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻤﻪ( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ،ﺃﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ )(ŠVP

(4

(8

ﻓﻲ

ﻭﻟﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻴﻼﺩ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ )ﺍﻟﺴﻜﻦ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ.

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻭﻟﻲ
ﺍﻷﻣﺮ

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ ﺑﻜﻮﺩ ) ..ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻮﺩ ﻓﻘﻂ(

ﺳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪﺓ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
)ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺃﻭ ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻦ ﺍﻟﻄﻬﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ( .ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﻁﺒﻴﺐ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﺧﺎﺹ ﺑﻜﻢ ﻓﺎﺗﺼﻠﻮﺍ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻜﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻛﻢ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺩ ﻁﺒﻴﺐ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ.
ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﻪ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺗﻮﺿﻴﺢ:
 (1ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.
 (2ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻤﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩﻫﺎ.
ً
ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻻﺩﺗﻪ.
 (3ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﺨﺘﺘﻢ ﺑﺎﻝ“)"maturitaﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ( ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ .ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ
 (4ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻝ“) “ŠVPﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺼًﺎ ﺩﺭﺍﺳﻴًﺎ ﻭﺍﺣﺪًﺍ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﺍﻣﺞ “ „ŠVPﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
 (5ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ/ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺘﻴﻦ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ )ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ(.
 (6ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺴﻨﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ )ﻣﺎﺩﺓ  63ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(.
 (7ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺘﺨﺼﺺ “) „Gymnázium se sportovní přípravouﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺭﻳﺎﺿﻲ( ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ "ﻻ" ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﺨﺘﺘﻢ ﺑﺎﻝ“) "maturitaﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ( .ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻓﺴﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ.
 (8ﻳﺮﺟﻰ ﺷﻄﺐ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ.
 (9ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ )ﻏﻴﺮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻗﺮﺭ ﺇﺟﺮﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻤﺎﺩﺓ  60ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺤﺮﻑ ) aﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
 (10ﻟﺪﻯ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻗﺎﺻﺮ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ )ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺮﺟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ(.
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ﻣﻼﺣﻈﺔ:
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ،ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻟﺪﻳﻪ ،ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ  59ﻭﻓﻘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ  60ﻭﻓﻘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  2004/561ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ( .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻛﻔﺎءﺓ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻗﻢ  2010/211ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ .ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  2011/373ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ،ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺗﻪ.

poradenstvi@meta-ops.cz

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺘﻢ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎﺩﺓ  60bﻭﻓﻘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

SŠ

www.meta-ops.cz

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ

ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
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ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  2019/110ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  1999/106ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ،ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  2000/365ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨُﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺗﻪ.

ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ

3.1 a)

B

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU
VE STŘEDNÍ ŠKOLE
IZO školy11)

Vyplní škola
nebo uchazeč
Chování a prospěch uchazeče ze školy12) – opis klasifikace

Schopnosti, vědomosti, zájmy,
talent uchazeče a další13)

Ročník / školní rok16)
Předmět (povinné a volitelné předměty)
1.

2.

1.

2.

© META, o. p. s

Průměrný prospěch14)

Křížkem označte
vybranou možnost

Potvrzení opisu klasifikace

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 č.353/2016 Sb.).

poradenstvi@meta-ops.cz

Listů příloh15):

SŠ

Poznámky: Datum podání rozhoduje o zařazení do příslušného kola přijímacího řízení

Vysvětlivky:

11) IZO školy – resortní identifikátor školy uvedený na vysvědčení.
12) 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.).
13) Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání.
14) Průměrný prospěch ze všech povinných vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa.
15) Přiložené doklady lze uplatnit na jedné škole jen jednou (ke druhému tiskopisu přihlášky podané na téže škole lze uvést odkaz na číslo spisu první
přihlášky).
16) Uvede se školní rok, ve kterém byl absolvován ročník, jehož hodnocení je předkládáno. Nehodnotí se druhé pololetí školního roku 2019/2020.

www.meta-ops.cz

Na str. B se potvrzuje správnost opisu známek z vysvědčení

ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻛﻮﺩ  IZOﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ

ﺗﻤﻸ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ

11

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺩﺭﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻭﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ،ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ
13
ﻭﻣﻮﺍﻫﺒﻪ ﺇﻟﺦ.

ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  /ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ

)3.1 a

B

12

SŠ

16

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ(
2.

1.

2.

1.

ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺘﻢ ﺑﺈﻟﺤﺎﻕ ﺷﺎﻫﺪﺓ ﻣﻦ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﺸﻴﻜﻴﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ.
ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻓﻲ
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻠﻲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻲ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﻹﺧﺒﺎﺭﻩ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ .ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻲ ﻭﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ.

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ
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ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔً ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ
)ﺍﻟﺨﺘﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ( ،ﺃﻭ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻸ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻳﻠﺤﻖ ﻧﺴﺨًﺎ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺑﻘﺔ )ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻓﻘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺭﻗﻢ  2016/353ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ(
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ :ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ .ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ  Bﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺳﻼﻣﺔ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.
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ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ:
ً
ﻣﺴﺠﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.
 (11ﻛﻮﺩ  IZOﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﻗﻢ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺿﻤﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﺄﺗﻲ
 (12ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﻞء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ )ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ( ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺑﻨﻔﺴﻪ .ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻞء ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻧﺴﺨًﺎ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ )ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻓﻘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﻟﻮﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺭﻗﻢ  2016/353ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ(.
 (13ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﺧﺎﺹ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ.
 (14ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻷﻗﺮﺏ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ.
 (15ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ )ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻢ
ﻣﻠﻒ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
 (16ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻫﻨﺎ .ﻻ ﻳُﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 2019/2020ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ.

poradenstvi@meta-ops.cz

ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ

ﺍﺷﻄﺒﻮﺍ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ
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