Příloha k přihlášce ke studiu na vysokou školu

Žádost o upuštění od konání přijímací zkoušky a
čestné prohlášení o pravdivosti údajů
 pro uchazeče, který splňuje podmínku přijetí bez konání přijímací zkoušky na
základě dosažení průměrného prospěchu uchazeče a podmínek s tím
spojených
Na základě průměrného prospěchu v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole
mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2018/2019
a kteří absolvovali střední školu v českém nebo slovenském jazyce!
Příjmení, jméno
Datum narození

Místo narození

Identifikační číslo přihlášky
Vysoká škola
Fakulta
Studijní program
Typ studijního programu
Forma studia
*nehodící se škrtněte

bakalářské*

magisterské*

prezenční*

navazující magisterské*
kombinovaná*

Já, výše uvedený/uvedená a níže podepsaný/podepsaná žádám o přijetí bez přijímací zkoušky
(o upuštění od konání přijímací zkoušky) z důvodu, že:
- můj celkový průměrný prospěch v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole
je do průměru, který je stanoven v podmínkách pro přijetí bez přijímací zkoušky, a
maturitní zkoušku budu konat v tomto probíhajícím školním roce 2018/2019
a současně
- jsem absolvoval/a výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v
průběhu posledních dvou let studia a nebyl/a jsem klasifikován/a známkou horší než 2
(velmi dobře). V případě žádosti o přijetí ke studiu studijního programu FARMACIE,
jestliže jsem neabsolvoval/a předmět biologie, tak lze nahradit výsledky z předmětu
biologie výsledky z předmětu farmakologie.
Datum:

Podpis uchazeče:

Poučení pro uchazeče a požadované přílohy jsou uvedeny na 2. straně tohoto tiskopisu

Strana 2. (ze dvou stran)

Příjmení, jméno:

Rodné číslo:

Povinná PŘÍLOHA této žádosti
Dvě potvrzení střední školy (přímo v tomto formuláři):
1) Potvrzujeme, že výše uvedený student/ka naší školy má celkový průměrný prospěch v
posledních čtyřech ročnících studia na střední škole:
(uveďte na 2 desetinná místa)
Celkový průměrný prospěch se vypočítává u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za
poslední čtyři roky studia (v posledním roce opět pouze první pololetí).
2) Potvrzujeme, že výše uvedený/á student/ka naší školy absolvoval/a v průběhu posledních dvou
let studia výuku níže uvedených předmětů s tímto prospěchem:
předposlední rok studia
1. pololetí
2. pololetí

poslední rok studia
1. pololetí

CHEMIE
BIOLOGIE – viz poučení u přijetí ke
studiu studijního programu FARMACIE

Razítko školy
Podpis oprávněné osoby
Datum vystavení potvrzení
Toto uchazeč/a doloží úředně ověřenými kopiemi příslušných vysvědčení ze střední školy, ze
kterých byl průměrný prospěch vypočítán. Tím dokládá i výsledky z chemie a biologie v posledních
dvou letech studia střední školy.

Požadavek o přijetí ke studiu bez konání přijímací zkoušky zaškrtne uchazeč na elektronické
přihlášce. Poté vyplní tuto žádost, řádně ji doloží a ihned po uzavření elektronické přihlášky ji spolu
s přílohami odešle na studijní oddělení fakulty.

Potvrzuji správnost údajů a pravost příloh:
Datum:

Podpis uchazeče:

