Uvedené údaje podléhají ochran zejména podle zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, zákona . 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím,
ve znní pozdjších pedpis a zákona . 365/2000 Sb., o informaních systémech veejné správy a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis.
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Podpis lékaøe:

Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlel(a) závažné skutenosti.
Beru na vdomí, že dopustím-li se podvodného jednání v pijímacím ízení, mohu být na základ § 67 zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách) ve znní zákona . 210/2000Sb., v dsledku tohoto jednání vylouen(a) ze studia.
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Podpis uchazeèe:

Pokyny a vysvČtlivky k vyplĖování pĜihlášky:
ObecnČ:
Uchazeþ vyplĖuje pouze údaje v silnČ orámovaných þástech.
BarevnČ oznaþená pole vyplĖuje vysoká škola/fakulta, tato pole slouží ke kódování údajĤ a zpracování výpoþetní technikou.
K jednotlivým položkám:
1) Dáte se uvádí pouze „fakulta“.
2) Hodící se oznaþte kĜížkem a podtržením.
3) Uchazeþ uvede jazyk, z nČhož bude konat pĜijímací zkoušku, je-li zkouška z jazyka stanovena a uchazeþ si jazyk mĤže zvolit.
4) Druhý a tĜetí obor se vyplĖuje dle dispozic fakulty.
5) Zkratka dosaženého akademického titulu nebo vČdecké hodnosti.
6) Den a mČsíc narození se vyplĖují dvoumístnou þíslicí (napĜ. leden - „01“, prosinec „12“), rok narození posledním dvojþíslem letopoþtu (napĜ. 1978 - „78“).
*) NapĜ. v Praze je þástí obce (þást Prahy 6) Dejvice, neþlení-li se obec na þásti - položka se nevyplĖuje.
7) Uvede se adresa urþená uchazeþem pro doruþení písemností.
8) StĜední škola, na níž bylo získáno úplné stĜední nebo úplné stĜední odborné vzdČlání, uchazeþi o studium v oblasti umČní pĜípadnČ uvedenou konzervatoĜ, na níž
získali vyšší odborné vzdČlání.
9) Uvádí se název absolvovaného oboru a jemu pĜiĜazená kód JKOV a souþasnČ název absolvovaného oboru a jemu pĜiĜazený kód KKOV (od JKOV se liší tím, že
vedle þíslic obsahuje na poslední pozici velké písmeno); oba kódy i názvy oborĤ jsou uvedeny na výroþním nebo maturitním vysvČdþení; tento údaj nejsou
povinni vyplnit uchazeþi, kteĜí se nehlásí pĜímo ze školy a kteĜí maturitní zkoušku vykonali v pĜedchozím školním roce nebo dĜíve.
10) IZO - identifikaþní þíslo zaĜízení uvedené ve zĜizovací listinČ stĜední školy, údaj je uveden na vysvČdþeních; tento údaj nejsou povinni vyplnit uchazeþi, kteĜí se
nehlásí pĜímo ze školy a kteĜí maturitní zkoušku vykonali v pĜedchozím školním roce nebo dĜíve.
11) Položku oznaþí fakulta, která stanovila profilový pĜedmČt studijního programu, do nČhož se uchazeþ hlásí.
12) PoĜadí pĜedmČtĤ není explicitnČ stanoveno, doporuþuje se pro snazší orientaci uvádČt pĜedmČty v poĜadí uvedeném ve výroþních vysvČdþeních.
13) Uchazeþi, kteĜí v bČžném roce maturují, uvedou prospČch za pololetí posledního roþníku; uchazeþi z víceletých gymnázií uvedou prospČch za poslední þtyĜi
roþníky.
14) Údaje nevyplĖují uchazeþi, kteĜí v bČžném roce maturují.
15) PĜíslušné pole v tomto Ĝádku odpovídá prĤmČrné hodnotČ všech þísel sloupce za pĜíslušný roþník vþetnČ výsledku maturitní zkoušky s platností na dvČ desetinná
þísla, tzn. prĤmČrný prospČch se vypoþítá z klasifikace pĜedmČtĤ uvedených na výroþních vysvČdþeních a maturitním vysvČdþení. Tato kolonka nebude vyplnČna
uchazeþi, kteĜí podávají pĜihlášku v dobČ, kdy na stĜední škole ještČ studují.
16) Uvádí se prĤmČrná hodnota za všech pĜedmČtĤ za všechny roþníky s platností na dvČ desetinná þísla, tzn. prĤmČrná hodnota prospČchu se vypoþítá z klasifikace
pĜedmČtĤ uvedených na výroþních vysvČdþeních. ProspČch z maturity se do tohoto prospČchu nezapoþítává.
17) Údaje vyplĖují pouze ti uchazeþi, kteĜí se hlásí do studijních programĤ, u nichž se pro pĜijetí sleduje studijní prospČch z pĜíslušného pĜedmČtu, ostatní uchazeþi
nevyplĖují. Hodnota se vypoþte z urþených profilových pĜedmČtĤ opČt z klasifikace uvedené v pĜihlášce, tj. z výroþních vysvČdþení.
18) Údaje lze rozvést na zvláštní pĜíloze.
19) Správnost údajĤ o prospČchu studenta na stĜední škole potvrzuje Ĝeditelství školy, razítkem a podpisem Ĝeditele nebo jeho zástupce. PĜihlášky uchazeþĤ, kteĜí
studium na stĜední škole ukonþili dĜíve, mĤže potvrdit stĜední škola, kterou absolvovali nebo tito uchazeþi dle dispozic fakulty k pĜihlášce pĜipojí úĜednČ ovČĜené
kopie výroþních vysvČdþení a vysvČdþení maturitního. Nepožaduje-li fakulta nČkterá ze shora uvedených zpĤsobĤ potvrzení správnosti údajĤ, stvrzuje uchazeþ
podpisem þestného prohlášení.
20) Uvede se datum ukonþení a zahájení studia; bylo-li studium ukonþeno ĜádnČ, uvede se i zkratka akademického titulu.
Poznámka: DZS - DĤm zahraniþních služeb MŠMT (jen pro cizince).
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VyplĖuje se pouze v pĜípad, že informaci vyžaduje pĜíslušná fakulta.
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