
Vyplňování a odesílání přihlášek na střední školy: 
 
• Žák má právo podat zároveň dvě přihlášky na střední školy a učiliště v 1. kole 

přijímacího řízení. Ředitel příslušné střední školy vypíše do 31. ledna termíny ( alespoň dva) 
přijímacího řízení, ty budou zveřejněny na webových stránkách školy a také přímo v dotyčné 
škole. 
• Žák si vybere jeden z termínů a ten napíše na přihlášku. První kolo přijímacího řízení se 

bude konat v období od 20. dubna do 7. května 2015 
• Vyplněné přihlášky odevzdají žáci v první polovině měsíce února ( nejpozději do 15.) 

třídnímu učiteli ke kontrole a k potvrzení 
• Potvrzenou přihlášku dostanou žáci zpět, do 15. března ( raději o něco dříve) ji s výstupním 

pošlou nebo dodají na dotyčnou střední školu 
• Pokud nebudete podávat přihlášky na tři školy, vraťte prosím nevyplněné formuláře zpět 

škole 
• Vyplnění přihlašky: 
1. Přihlášku vyplňte hůlkovým (tj. velkým tiskacím) písmem 
2. ZPS = změněná pracovní schopnost, pokud jste zdraví, škrtněte ANO 
3. Státní občanství je ČR nebo Česká republika ( nikoli české!!) 
4. Název a adresa střední školy – jsou uvedeny v Katalogu SŠ, které máte k dispozici, 
nebo na webových stránkách školy 
5. Obor vzdělání – platí totéž, co pro bod 4, nezapomeňte na kód! 
6. Kolonky pro zkrácené studium a ročník SŠ si nevšímejte, ta není pro Vás 
7. Nakonec vyplňte datum a místo vyplnění přihlášky, přihlášku musí podepsat jak 
uchazeč, tak zákonný zástupce ( jeden z rodičů) 
8. Potvrzení od lékaře nevyžadují všechny školy, zjistit se to dá opět v Katalogu SŠ. Za 
potvrzení se platí, je tedy zbytečné mít ho tam bezdůvodně 
9. Nezapomeňte napsat termín přijímacího řízení! Je na to kolonka mezi Ročník SŠ a 
Zkrácené studium 
10. Druhou stranu přihlášky vyplňte spolu s třídním učitelem, píší se sem předměty a 
známky za celý osmý a pololetí devátého ročníku. ( U žáků vycházejících dříve celý 
7. a pololetí osmého) 
11. Na druhou stranu přihlášky se NEPODEPISUJTE! Tam se podepíše ředitel školy. 

12. IZO školy – 102 317 259 
13. Schopnosti, vědomosti…. – vyplní třídní učitel podle materálů, které mu dodáte 

 


