
Pokyny a vysv�tlivky k vypl�ování p�ihlášky: 
 
1)   Dáte se uvádí pouze „fakulta“. 
2)   Hodící se ozna�te. 
3)   Uchaze� uvede jazyk, z n�hož bude konat p�ijímací zkoušku, je-li zkouška z jazyka stanovena a uchaze� si jazyk 

m�že zvolit. 
4)   Druhý a t�etí obor se vypl�uje dle dispozic fakulty. 
5)   Zkratka dosaženého akademického titulu nebo v�decké hodnosti. 
6)   Den a m�síc narození se vypl�ují dvoumístnou �íslicí (nap�. leden - „01“, prosinec „12“), rok narození posledním 

dvoj�íslem letopo�tu (nap�. 1978 - „78“). 
*)   Nap�. v Praze je �ástí obce (�ást Prahy 6) Dejvice, ne�lení-li se obec na �ásti - položka se nevypl�uje. 
7)   Uvede se adresa ur�ená uchaze�em pro doru�ení písemností. 
8)   St�ední škola, na níž bylo získáno úplné st�ední odborné vzd�lání, uchaze�i o studium v oblasti um�ní p�ípadn� 

uvedenou konzervato�, na níž získali vyšší odborné vzd�lání. 
9)    Uvádí se název absolvovaného oboru a jemu p�i�azená kód JKOV a sou�asn� název absolvovaného oboru a 

jemu p�i�azený kód KKOV (od JKOV se liší tím, že vedle �íslic obsahuje na poslední pozici velké písmeno); oba 
kódy i názvy obor� jsou uvedeny na výro�ním nebo maturitním vysv�d�ení; tento údaj nejsou povinni vyplnit 
uchaze�i, kte�í se nehlásí p�ímo ze školy a kte�í maturitní zkoušku vykonali v p�edchozím školním roce nebo 
d�íve. 

10) IZO - identifika�ní �íslo za�ízení uvedené ve z�izovací listin� st�ední školy, údaj je uveden na vysv�d�eních; tento 
údaj nejsou povinni vyplnit uchaze�i, kte�í se nehlásí p�ímo ze školy a kte�í maturitní zkoušku vykonali v 
p�edchozím školním roce nebo d�íve. 

11) Položku ozna�í fakulta, která stanovila profilový p�edm�t studijního programu, do n�hož se uchaze� hlásí. 
12) Po�adí p�edm�t� není explicitn� stanoveno, doporu�uje se pro snazší orientaci uvád�t p�edm�ty v po�adí 

uvedeném ve výro�ním vysv�d�ení. 
13) Uchaze�i, kte�í v b�žném roce maturují, uvedou prosp�ch za pololetí posledního ro�níku; uchaze�i z víceletých 

gymnázií uvedou prosp�ch za poslední �ty�i ro�níky. 
14) Údaje nevypl�ují uchaze�i, kte�í v b�žném roce maturují. 
15) P�íslušné pole v tomto �ádku odpovídá pr�m�rné hodnot� všech �ísel sloupce za p�íslušný ro�ník v�etn� výsledku 

maturitní zkoušky s platností na dv� desetinná �ísla, tzn. pr�m�rný prosp�ch se vypo�ítá z klasifikace p�edm�t� 
uvedených na výro�ních vysv�d�eních a maturitním vysv�d�ení. Tato kolonka nebude vypln�na uchaze�i, kte�í 
podávají p�ihlášku v dob�, kdy na st�ední škole ješt� studují. 

16) Uvádí se pr�m�rná hodnota za všech p�edm�t� za všechny ro�níky s platností na dv� desetinná �ísla, tzn. 
pr�m�rná hodnota prosp�chu se vypo�ítá z klasifikace p�edm�t� uvedených na výro�ních vysv�d�eních. 
Prosp�ch z maturity se do tohoto prosp�chu nezapo�ítává. 

17) Údaje vypl�ují pouze ti uchaze�i, kte�í se hlásí do studijních program�, u nichž se pro p�ijetí sleduje studijní 
prosp�ch z p�íslušného p�edm�tu, ostatní uchaze�i nevypl�ují. Hodnota se vypo�te z ur�ených profilových 
p�edm�t� op�t z klasifikace uvedené v p�ihlášce, tj. z výro�ních vysv�d�ení. 

18) Údaje lze rozvést na zvláštní p�íloze. 
19) Správnost údaj� o prosp�chu studenta na st�ední škole potvrzuje �editelství školy, razítkem a podpisem �editele 

nebo jeho zástupce. P�ihlášky uchaze��, kte�í studium na st�ední škole ukon�ili d�íve, m�že potvrdit st�ední škola, 
kterou absolvovali nebo tito uchaze�i dle dispozic fakulty k p�ihlášce p�ipojí ú�edn� ov��ené kopie výro�ních 
vysv�d�ení a vysv�d�ení maturitního. Nepožaduje-li fakulta n�která ze shora uvedených zp�sob� potvrzení 
správnosti údaj�, stvrzuje uchaze� podpisem �estného prohlášení. 

20) Uvede se datum ukon�ení a zahájení studia; bylo-li studium ukon�eno �ádn�, uvede se i zkratka akademického 
titulu. 

Poznámka: DZS - D�m zahrani�ních služeb MŠMT (jen pro cizince). 
24) Vypl�uje se pouze v p�ípad, že informaci vyžaduje p�íslušná fakulta. 


