
Informace k přihlášce do prvního ročníku 

vzdělávání ve střední škole 

1. Přihlášku na SŠ si vyplní žáci a rodiče sami,  

a. škola pouze doplní zadní stranu tiskopisu (známky + razítko + podpis ředitele) 

b. necháte potvrdit od lékaře 

 

2. Po domluvě s výchovným poradcem je možné vyplnit přihlášku ve škole 

a.  Kopii přihlášky žáci dostanou k vyplnění před vánočními prázdninami. Mohou 

podat jednu nebo dvě přihlášky na střední školu 

b. Do 30. ledna 2015 žáci vrátí vyplněnou kopii přihlášky výchovnému poradci, 

který údaje zkontroluje, přepíše na originální přihlášku (pokud podklady 

nedodáte, předpokládám, že si formulář vyplníte sami) 

c. Na začátku února 2015 žák obdrží originální vyplněnou přihlášku, kterou on i 

zákonný zástupce podepíší a nechají potvrdit od dětského lékaře. 

 

3. Během měsíce ledna proběhne po domluvě s rodiči Psychologické vyšetření žáků, 

zaměřené na výběr učebního oboru. Zprávu od psychologa dáte k přihlášce tehdy, 

pokud budete požadovat pro žáka nějaké úlevy (dyslexie apod.), nebo pokud to střední 

škola požaduje.  

 

4. Do 15. března 2015 všechny dokumenty 

 Přihlášku podepsanou žákem i zákonným zástupcem a s doporučením lékaře 

 Doporučení psychologa (pokud je nutné) 

osobně doručíte (vyžádejte si potvrzení o převzetí) nebo doporučeně odešlete na 

příslušné učiliště. 

5. Vyčkejte pokynů ze střední školy (pozvánka k přijímacímu řízení) – první kolo 

proběhne od 22. dubna do 30. dubna 

6. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých 

uchazečů zveřejní na veřejně přístupném místě do 3 dnů od přijímací zkoušky 

(novela § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona) 

 

7. Od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů musíte do 10 dnů odevzdat zápisový lístek 

(který obdržíte u nás ve škole do 15. března) na zvolenou střední školu 

8. Pokud ke studiu žák nebude přijat, může podat odvolání a také neomezený počet 

přihlášek na SŠ v druhém kole přijímacích řízení 

Zajímavé internetové adresy: 

www.infoabsolvent.cz 

www.didaktis.cz 

www.zaskolou.cz 

www.zkousky-nanecisto.cz 

www.skolaonline.cz 

www.ceskaskola.cz 

www.skolaprovsechny.cz 

www.infoabsolvent.cz 
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