Naziv srednje škole/Název střední školy

PRIJAVNICA na natječaj za upis u I. razred srednje škole (POPUNJAVA UČENIK)/
PŘIHLÁŠKA k přijímacímu řízení k zápisu do I. ročníku střední školy (VYPLŇUJE STUDENT)
Ime i prezime/Jméno a příjmení
Datum rođenja/Datum narození

Mjesto/Místo

Država/Stát

Državljanstvo/Státní občanství

Nacionalnost/Národnost

Ime i prezime roditelja/Jméno a příjmení rodičů

Adresa stanovanja/Adresa bydliště

Naziv i mjesto završene osnovne škole/
Název a místo ukončené základní školy
Prijavljujem se za upis u: / Přihlašuji se k zápisu do:
a) program/program _______________________________gimnazije/gymnázia,
b) program strukovne kvalifikacije za zanimanje/program odborné kvalifikace k zaměstnání
_____________________________________________________
Ako mi škola ne može omogućiti upis u navedeni program, želim se upisati u jedan od ovih programa:/Pokud mi
škola nemůže umožnit zápis do uvedených programů, chtěl/a bych se zapsat na jeden z následujících programů:
I.

II.
Popis dokumenata koje prilažem radi vrednovanja uspjeha ili ostvarenja dodatnih prava za upis/
Soupis dokladů, které přikládám k hodnocení prospěchu a realizaci dalších práv k zápisu

1. Svjedodžbe VII. i VIII. razreda osnovne škole/Vysvědčení VII. a VIII. ročníku základní školy
2.
3.
4.
5.
6.

U srednjoj školi izabrat ću kao:/Ve střední škole si zvolím jako:
I. strani jezik/I. cizí jazyk
II. strani jezik (ako je obvezan)/II. cizí jazyk (pokud je povinen)
III. strani jezik (ako je obvezan)/III. cizí jazyk (pokud je povinen)

U/V

……………………………………….., …………………20…..

Adresa učenika/Adresa studenta

Potpis učenika – roditelja/skrbnika/
Podpis studenta – rodiče/zákonného zástupce

Ocjene iz predmeta važnih za upis, općeg uspjeha i vladanja (POPUNJAVA UPISNO POVJERENSTVO)
Hodnocení z pro zápis důležitých předmětů, celkového prospěchu a chování (VYPLŇUJE ZÁPISOVÁ KOMISE)
Predmeti i opći uspjeh u VII. i VIII. razredu /
VII.
VIII:
Ukupno bodova/
Předměty a celkový prospěch v VII. a VIII. ročníku
Celkem bodů
Hrvatski jezik / Chorvatský jazyk

Opći uspjeh / Celkový prospěch
Vladanje / Chování
BROJ BODOVA NA OSNOVI USPJEHA IZ OSNOVNE ŠKOLE /
POČET BODŮ NA ZÁKLADĚ PROSPĚCHU ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zabilješka upisnog povjerenstva o dodatnim bodovima koje učenik ostvaruje temeljem/Poznámky zápisové komise o
dodatečných bodech, které student získává na základě
Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednjih škola/Rozhodnutí o elementech a kritériích o
výběru kandidáta při zápisu do I. ročníku středních škol.

ZAPISNIK O PROVJERI SPOSOBNOSTI (popunjava škola)/
ZÁPIS O KONTROLE SCHOPNOSTÍ (vyplňuje škola)
Podaci o tijeku i sadržaju provjere sposobnosti (popunjavaju umjetničke i druge škole u kojima se
organizira provjera sposobnosti i darovitosti za upis u školu):/
Údaje o průběhu a obsahu kontroly schopností (vyplňují umělecké a jiné školy, ve kterých se organizují
kontroly schopností a nadání k zápisu do školy):
A) DATUM I VRIJEME PROVEDBE PROVJERE SPOSOBNOSTI:/DATUM a ČAS VYKONÁNÍ
KONTROLY SCHOPNOSTÍ: _________________________________
B) ZADAĆE NA PROVJERI SPOSOBNOSTI I OCJENE - BODOVI:/ÚKOLY PŘI KONTROLE
SCHOPNOSTÍ A HODNOCENÍ – BODY:
Zadaće /Úkoly

Ocjene/

Bodovi/

Hodnocení

Body

C) UKUPNI REZULTAT PROVJERE SPOSOBNOSTI:/CELKOVÝ VÝSLEDEK KONTROLY
SCHOPNOSTÍ _______________________________________
ISPITNO POVJERENSTVO/ZKUŠEBNÍ KOMISE:
Ime i prezime/Jméno a příjmení
1.
2.
3.
4.
5.

U/V_______________________________ , _______________________20______

Potpis/Podpis

