
Pokyny k vyplňování přihlášky ke studiu 

Příjmení uchazeče: uveďte podle osobního dokladu totožnosti, zvláště cizinci. 

Rodné příjmení: uveďte se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího. 

Jméno: uveďte podle osobního dokladu totožnosti 

Místo narození: uveďte město, zemi pouze v případě, že se uchazeč narodil jinde než v ČR. 

Státní občanství: nutno uvést stát 

Rodné číslo: nutno uvést  

Adresa trvalého pobytu: nutno uvést 

Kontakt na uchazeče: uveďte email nebo telefon 

Kontakt na zákonného zástupce: uveďte email i telefonní číslo. Uveďte zákonného zástupce, který 

bude v průběhu přijímacího řízení  dostupný. 

Adresa pro doručování písemností: uveďte pouze v případě, že máte jinou doručovací adresu než 

adresu trvalého pobytu.  Uveďte datovou schránku, pokud ji jako fyzická osoba máte. Pokud vlastníte 

datovou schránku, bude použita pro zaslání pozvánky k přijímací zkoušce,  eventuálně rozhodnutí. 

Pokud datovou schránku nevlastníte- vyplňte: Nemám DS.  

Stupeň podpůrných opatření: týká se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,  je nezbytné 

přiložit   Doporučení PPP. 

Název a adresa střední školy: Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 

Termín školní přijímací zkoušky:  

Čtyřleté studium: Pokud Gymnázium prof. Jana Patočky uvedete jako 1. školu, napíšete termín školní 

přijímací zkoušky 12.4. 2021.  Pokud Gymnázium prof. Jana Patočky uvedete jako 2. školu, napíšete 

termín školní přijímací zkoušky 13. 4. 2021.  

Osmileté studium: Pokud Gymnázium prof. Jana Patočky uvedete jako 1. školu, napíšete termín 

školní přijímací zkoušky 14. 4. 2021. Pokud Gymnázium prof. Jana Patočky uvedete jako 2. školu, 

napíšete termín školní přijímací zkoušky 15. 4. 2021.  

Pozn: Termín jednotné přijímací zkoušky a termín školní přijímací zkoušky je stejný.  

Ročník SŠ: nevyplňuje se (uvádí se v případě podání přihlášky do vyššího než prvního ročníku). 

Jednotná zkouška: nevyplňuje se (vyplňují pouze uchazeči, kteří podávali přihlášku pro 1. kolo 

přijímacího řízení do 30. listopadu na obor gymnázium se sportovní přípravou). 

Datum a podpis uchazeče: nutno uvést 



Zákonný zástupce uchazeče: zákonný zástupce, na kterého bude zasílána pozvánka, ev. rozhodnutí, 

čitelně vyplní hůlkovým písmem jméno a příjmení,  uvede datum narození a připojí podpis. Adresu 

trvalého pobytu vyplní pouze v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu uchazeče. 

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělání: nevyžadujeme, nevyplňujte.  

IZO školy: resortní identifikátor školy, ze které se uchazeč hlásí ke studiu, je uvedený na vysvědčení. 

Chování a prospěch: Povinně se uvedou  předměty a známky na posledních 2 pololetních 

vysvědčeních a průměrný prospěch vypočtený na 2 desetinná místa, chování se nezapočítává do 

průměrného prospěchu. Známky z posledního výročního vysvědčení na konci šk. roku 2019/20 je 

možné uvést, ale není to povinné.   

Razítko  a podpis ředitele školy: je nutné uvést při potvrzení opisu klasifikace, v opačném případě 

uchazeč dokládá ověření kopie vysvědčení 

Poznámka: Na spodní okraj první strany přihlášky napište  Vaši preferenci druhého cizího jazyka. Na 

výběr jsou NJ (němčina), ŠJ (španělština), FJ (francouzština). Uveďte Vámi preferovaný jazyk a jeden 

další jako náhradní do závorky.  

 

Řádně a čitelně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání je třeba doručit 

nejpozději  do  1. března 2021. 

 


