
Potvrzení střední školy 

Potvrzujeme, že student/ka složil/a nebo bude skládat maturitní zkoušku ve školním roce: 
2021/2022    2022/2023 

Datum     Razítko a podpis SŠ:  

Datum     Podpis studenta

Beru na vědomí, že mé osobní údaje ve formátu „jméno, příjmení, rodné číslo, případně u cizinců datum narození“ budou předány 

ke zpracování společnosti www.scio.s.r.o., se sídlem Pobřežní 34, 180 00 Praha 8, IČ: 27156125. Účelem předání je získání výsledků 

národních srovnávacích zkoušek žadatele. Uchazeč, který nesouhlasí s předáním svých osobních údajů, je povinen doložit certifikát 

o výsledku národních srovnávacích zkoušek vydaný společností www.scio.cz., s.r.o. Bližší údaje ke zpracování osobních údajů spo-

lečností SCIO naleznete na https://www.scio.cz/osobni-udaje/nsz.asp

ŽÁDOST O PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
 

Na základě splněných kritérií žádám o prominutí přijímací zkoušky do níže uvedeného programu. Dokumenty potvrzující 
splnění požadovaných kritérií uvádím jako samostatnou přílohu. 

Splňuji:  
Zatrhněte kritérium nebo kritéria, která splňujete podle podmínek pro vámi zvolený program.

Prospěch z profilových předmětů
Národní srovnávací zkouška OSP nebo VŠP organizovaná SCIO
Advanced Placement z daného předmětu na úrovni 4 nebo 5
Maturita z Matematiky rozšiřující (pro matematické a fyzikální programy  a program Matematická biologie a biomedicína)

Motivační aktivity:
Olympiáda krajského kola v některé ze dvou nejvyšších kategorií
SOČ krajského nebo celostátního kola
Jiné aktivity (např. ViBuCh, Bohatství Země, Biochemik Junior, Brkos, Ekologická olympiáda apod.)
Uveďte jaké: 

muni
přírodovědecká 
fakulta

Jméno a příjmení

Číslo přihlášky

Hlásím se  
na program

Adresa

Rodné číslo

Telefon

Pokud vám bude prominuta přijímací zkouška do programu, jehož součástí je více specializací, budete zařazen/a do 
specializace jeho nejvyšší priority.
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