
Pokyny k vyplnění přihlášky 
 

1. strana A 

 Stupeň podpůrných opatření – týká se dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které 

žádají úpravu podmínek v přijímacím řízení na základě doporučení školského 

poradenského zařízení 

 Název a adresa SŠ + přesné znění učebního oboru a kód – uvedeno v brožurách 

 Lékařské potvrzení, pouze pokud ho SŠ vyžaduje – uvedeno v brožurách (PLP) 

 Kolonku Jednotná zkouška: nevyplňujte, nic nezaškrtávejte, nechte volné. Vyplňují pouze 

ti, co se hlásí na sportovní gymnázium. 

 Kolonku Termín školní přijímací zkoušky vyplňujete pouze v případě, je-li vyhlášena, 

(školní přijímací zkoušku může stanovit ředitel nezávisle na jednotné zkoušce) 

 Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaje o škole a oboru 

vzdělávání, kam podává druhou přihlášku 

 Pořadí škol není závazné a neznamená, že o první školu máte větší zájem, než o druhou, 

pořadí škol je důležité pouze pro termín konání jednotné zkoušky (1. škola – 1. termín, 2. 

škola – 2. termín)  

 Školy a obory vzdělání musí být na obou přihláškách uvedeny ve stejném pořadí, tj. oba 

tiskopisy vyplníte úplně stejně (jako přes „kopírák“) 
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 Vypíšete známky za 1. a 2. pololetí 8. roč. (4., 6. roč.) 

                       1. pololetí 9. roč. (5., 7. roč.) 

            Předměty pište v pořadí jako na vysvědčení.  

 Škola vyplňuje: průměrný prospěch, IZO školy a kolonku: Schopnosti, vědomosti, 

zájmy, talent uchazeče a další, údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především 

v návaznosti na kritéria přijímání. Uchazeč vyjadřuje svůj zájem o obor svými aktivitami 

a dosaženými úspěchy. 

 Vyplněnou přihlášku přinese žák do školy k doplnění, kontrole, podpisu a orazítkování 

v době od 5. 2. – 16. 2. 2018 

 Zákonný zástupce odevzdá přihlášku řediteli SŠ (osobně nebo poštou – vždy doporučeně, 

schovat si doklad!) do 30. 11. 2017 (pro obory s talentovou zkouškou), do 1. 3. 2018 

(pro obory bez talentové zkoušky) 
 

Zápisový lístek si vyzvedne zákonný zástupce (ten, co je podepsán na přihlášce, 

nezapomene s sebou občanský průkaz) ve dnech:  

PO 19. 2. 2018 13:00 – 16:30 

ÚT 20. 2. 2018 13:00 – 16:30  
v kabinetu výchovného poradenství, u Mgr. Markéty Tesárkové 

 

V případě ztráty ZL mne kontaktujte na tel. čísle 387 966 167  

 

 Vypracovala: Mgr. Markéta Tesárková, výchovná poradkyně 
 


