
Vlepte ústřižek 
posledního dílu složenky 

o úhradě poplatku 
za přijímací řízení 

Vysoká škola 

Fakulta - - -
Studijní program 

Studijní obor " a) 

b) 
c) 

jméno 

Příjmení 

Rodné 

Tituly 1
' 

PŘIHLÁŠKA 
ke studiu na vysoké škole 

pro akademický rok 

.... .............................. ... /. ............... . 

-v bakalářském nebo 
-v magisterském studijním programu 

'!yp studijního programu: " 

Studium " 

O bakalářský 
O magistcrsk)• 

O prezenční 
O kombinované 
O distanční 

--

- - -----

I 

Pohlaví 

------

Státní příslušnost 

Narození •• Den I I Číslo občanského průkazu I -
Měsíc I Rodné číslo 

Rok I Číslo pasu (u cizinců) I 
Místo Okres 

Adresa Ulice/čís lo domu 
trvalého Část obec 1 

bydliš tě 
Obec Pošta -
Okres 

PSČ I I I I I I Stát 

Kontaktní Ulice/číslo domu 
adresa " Část obce ., 

Obec Pošta 

Okres 

PSČ I I I I I I Stát 
-

Střední Názcv 
~kola ' ' Adresa 
(absolvovaná 

O hor - název '" nebo studovaná) -- -- ---
Obor - název ··I 

Prezentační razítko 
vysoké školy/fakulty " 

JIHOČESKÁ UN LVERZI-r:A 
J čESKÝCH BUOEJOVICICH 
AKULTA RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD 

ú stav akvakultury 
Brani~ovská 1 645/31 a 

370 Ol5 teek6 Bud6jovico; !1 

Datum doručení 
přihlášky 

Registrační číslo uchazrče 

ZYolcný jazyk " 

Tel. 

Tel. 

JKOV '" 

KKOV " 
IZO ID) Rok maturitní zkoušky 

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM NEBO PSACÍM STROJEM 

SEVT 49 145 O 111108 15412009 



Uchazeč se hlásí " 

O ze SŠ O z YOŠ O zvš 
LJ přes DZS O ze zaměstnání O z domácnosti O odjinud 

Prospěch podle v)·ročních Y)'S\'Čdčení 

jcdnotliv)·ch ročníků střední škol) ' '' 

-------- - --- ·------.-- -

Prof. Předmět " ' Ročník I 
~ 

př.'" I. Jl. JIL IV. v 1 .§ 
lil ~ 

::;; 

1-----
I 
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- i - '- - - ~ --

----- f------ --

! 

~--· f-

1---- - '---

- --
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- -
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f--· - - - ---

----- ---- ---·---------- i--- c---- 1-----

- --

f----- ------- ----------

--

- --- -------------
I 

f- --c----- -------- ·-· - · ---- --- r-- - - =t--
--- - --- - ------------ - - - --- ---

Průměrný prospěch ze všech přcdmětú za -- ,-
jednotlivé ročníky a z maturity "' i -- -
Prúmcrný prospěch ze všech předmět tl za 
všechny ročníky (bez v~l!_d}w !_naturity) ,.., 

--T 
Prúměrný prospěch z vybraných předmětů ,-, I I. 

I 
př 2. př. ) . př. 

Záznamy o zájmu u ch azeče ve vztahu 
ke zvolenému oboru (odborné soutě7e, 
zájmoYá č innost. popř. důležitá sděleni 

k průběhu studia na střední škole ") '') 

PotiT7.ení správnosti údajú o prospěchu 
studenta střední skoly ''') 

Datum. Podpis: 



Zaměstnavatel 

\'ysoká škola 

Fakulta 
--

Studijní program 

Studijní obor 

Zahájení studia 

Datum: 

Průběh zaměstnání "' ,., 
------

I 

PracoYní zařazení 

Předchozí studium na vysoké škole''" 

- -----. 

----4- ------- ------------· ----- ---- ---- --··- - - --
----- ----

--- -- ----- ----
- I Ukončení studia I Udclcn)· titul 

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání"' 
\ 'ypliwje Sl' pouze Y případě, že se jedná o studijní obor, pro který je tento posudek nezbytný 

(informaci podá studijní oddělení děkanátu) 

Podpis lékaře : 

Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel( a) závažné skutečností. 

od- do 

Beru na vědomí, že dopustím-li se pod\·odného jednání v přijímacím řízení, mohu h)•t na základě § 67 zákona č. 111/ 1998 Sb. , o \)'Sok)•ch školách 
a o změnč a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákona č. 210/2000 Sb., v dúsledku tohoto jednání vyloučen( a) ze studia. 

Datum: Podpis uchazeče : 

Pokyny a vysvětlivky k VYplňování přihlášky: 
Obecně: 

Uchazeč vyplňuje pouze údaje v silně orámovaných částech. 
Barevně označená pole vyplňuje vysoká Skola/fakulla, tato pole slouží ke kódování údajů a jejich zpracováni výpočeUlí technikou. 

K jednotliVÝm položká m: 
I) Dále se uvádí pouze .fakulta". 
2) Hodící se označte křížkem a podtržením. 
3) Uchazeč uvede jazyk, z něhož bude konat přijímací zkoušku, je-li zkouška z jazyka stanovena a uchaze~ si jazyk může zvolit 
4) Druhý a třet í obor se vyph\ uje dle dispozic fakulty. 
5) Zkratka dosaženého akademického ti tulu nebo vědecké hodnosti 
6) Den a měsfc narození se vyplňují dvoumístnou číslicí (např. leden- .Ol ", prosinec- "12"), rok narození posledním dvojčíslím letopottu (např. 1978- .78"). 
•) Např. v Praze je částf obce (část Prahy 6) Dejvice, nečlení-li se obec na části - položka se nevyplňuje. 
7) Uvede se adresa určená uchazečem pro doručení písemností. 
8) Střední škola, na níž bylo získáno úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, uchazeči o studium v oblasti umění případně uvedou konzervatoř, na níž získali vyšší odbor

né vzdělání. 
9) Uvádí se název absolvovaného oboru a jemu přiřazený kód }KOV a současně název absolvovaného oboru a jemu přiřazený kód KKOV (od }KOV se liší tim, že vedle číslic obsahu

je na poslední pozici velké písmeno); oba kódy i názvy oborů jsou uvedeny na výročním nebo maturiUlím vysvědčen í; tento údaj nejsou povinni vyplnil uchazeči, kteří se nehlá
sí přímo ze školy a kteří maturitní zkoušku vykonali v předchozím školním roce nebo dříve. 

10) IZO - identifikační číslo zařízení uvedené ve zřílOvací listině střední školy, údaj je uveden na vysvědčeních; tento údaj nejsou povinni vyplnit uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze 
školy a kteří maturitní zkoušku vykonali v předchozím školním roce nebo dříve. 

ll) Položku označl faku lta, která stanovila profilový předmět studijního programu, do něhož se uchazeč hlásí. 
12) Pořadí předmětů není expl icitně stanoveno, doporučuje se pro sna~í orientaci uvádět předměty v pořadí uvedeném ve výročních vysvědčeních . 
13) Uchazeči, kteří v běžném roce maturují, uvedou prospěch za pololelf posledního ročníku ; uchazeči z víceletých gymnázií uvedou prospěch za poslední čtyři ročníky. 
14) Údaje nevyplňují uchazeči, kteří v běžném roce maturují. 
15) Příslušné pole v tomto řádku odpovídá průměrné hodnotě všech čísel sloupce za příslušný ročník včetně výsledku maturi tní zkoušky s platnosti na dvě desetinná čísla, tzn. prů

měrny prospěch se vypočítá z klasifikace předmětů uvedených na výročních vysvědčeních a maturitním ~-ysvědčení. Tato kolonka nebude vyplněna uchazeči , kteří podávají při· 
hlášku v době, kdy na střední škole ještě studují. 

16) Uvádí se průměrná hodnota ze všech předmětů za všechny ročníky s plaUlostí na dvě desetinná čísla, tzn. průměrná hodnota prospěchu se vypočítá z klasifikace předmětů uve
dených na výročních vysvědčeních. Prospěch z maturity se do tohoto prospěchu nezapočítává. 

17) Údaje vyplňují pouze ti uchazeči , kteří se hlásí do studijních programů , u nichž se pro př ijetí sleduje studijní prospěch z příslušného předmětu , ostatní uchazeči nevypl ňují. Hod
nota se vypočte z určených profilových předmětů opět z klasifikace uvedené v přihlášce, tj. z výročních vysvědčení. 

18) Údaje lze rozvést na zvláSUlí příloze. 
19) Správnost údajů o prospěchu studenta na střední škole potvrzuje ředitelství školy, razítkem a podpisem ředi tele nebo jeho zástupce. Přihl2ky uchazečů, kteří studium na střed

ní škole ukončili dříve, může potvrdit střední škola, kterou absolvovali nebo tito uchazeči dle dispozic fakulty k přihlášce připojí úředně ověřené kopie výročních vysvědčení 
a vysvědčení maturiUlího. Nepožaduje-li fakulta některý ze shora uvedených způsobů potvrzení správnosti údajů, stvrzuje uchazeč podpisem čestného prohláSení. 

20) Uvede se datum ukončení a zahájení studia; bylo-li studium ukončeno řádně, uvede se i zkratka akademického titulu. 
Poznámka: DZS - Dům zahraničních služeb MSMT (jen pro cizince). 



Protokol o přijímacím řízení 
Přijímací zkouška 

Předmět Datum 
konání 

Forma zkoušky 111 \'),slcdek "' 

I 
I 

I 

Celkové hodnocení uchazeče 

Dosažený počet bodů 

Umístění/pořadí 

Splnil(a) podmínky přijímacího řízení 

Byl( a) jsem seznámen( a) s '')·sledky přijímací zkousky 

Datum: Podpis uchazece: 

Složení zkušební komise: předseda: 

I. 4_ 

2. s. 
3. 6. 

Návrh zkušební komise 

Datum: Podpis předsedy zkušební komise: 

Návrh přijímací komise 

Datum: Podpis předsedy přijímací komise: 

Rozhodnutí děkana "' 

Datum: Podpis děkana: 

Rozhodnutí rektora vydané na základě přezkumného řízení 

Datum: Podpis rektora: 

21) Fakulta uvede např. PZ -písemná zkouška, ÚZ -ústní zkouška, TZ -talentová zkouška, P- praktická. 
22) Uvede se slovní hodnocení (klasifikace) nebo počet dosažených bodů. 

23) U studijních programů uskutečňovaných vysokou školou rektor. 
24) Vyplňuje se pouze v případě, že informace vyžaduje příslušná fakulta. 




