
VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE 

A) K vysvědčení dostanete 2 přihlášky. V přihláškách máte vyplněné kolonky: 

PŘIJMENÍ UCHAZEČE – KONTAKT UCHAZEČE + PROSPĚCH 

(všichni jste dostali přihlášky ke kontrole, podpisem mělo být stvrzeno, že jsou údaje správné; 

pokud jste chtěli něco měnit, v Bakaláři jsem změny provedla, ale je nutná opětovná 

kontrola) Pokud zjistíte, že se něco neopravilo, vyřešíme to. 

Ale jak jsem vás upozorňovala už dříve, jestli jste přihlášku neodkontrolovali, případně vrátili 

bez opravy a máte chybné údaje, opravujete přímo v čistopisu přihlášky (škrtání a bělení :-/) 

B) Vy vyplňujete: 

 DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ… - pokud máte 

potvrzení z poradny, přikládáte k přihlášce jako přílohu a škrtáte NE, v ostatních 

případech škrtáte ANO 

 NÁZEV A ADRESA STŘEDNÍ ŠKOLY (celý název a adresa – zjistit na webu) – 

pozor, některé názvy jsou dlouhé, ale není vhodné používat do celého názvu pouze 

zkratky (např.: SPŠ a SOU HK) 

 KÓD A NÁZEV OBORU (najít na webu) 

 JEDNOTNÁ ZKOUŠKA – týká se pouze uchazečů, kteří se hlásí na sportovní 

gymnázia. Pokud jste nedělali zkoušky na sport. gymnázium, škrtáte NE 

 TERMÍN ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – na webu vybrané SŠ zjistíte, zda 

konají ŠPZ. Pokud mají jen jednotnou přijímací zkoušku, kolonku nevyplňujete. 

V případě školní přijímací zkoušky, píšete datum, které najdete na webu (v přiložené 

přihlášce mám OA Choceň, kde se koná pouze jednotná přijímací zkouška, tudíž u této 

školy nechávám kolonku volnou; druhou školu jsem zvolila OA Kostelec nad Orlicí, 

kde se nekoná jednotná přijímací zkouška, ale školní a to 15. 4. 2021, proto zapíšu 

tento datum do kolonky) 

 ZKRÁCENÉ STUDIUM – nikdo z vás nejde na zkrácené studium, tudíž škrtáte ANO 

 V …………………. dne …………………… 

 PODPIS UCHAZEČE A ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (+ datum narození 

zákonného zástupce – pokud by s tím někdo měl problém, myslím, že vás SŠ nemůže 

nutit, aby rodič psal své datum narození na vaši přihlášku…zvlášť v době GDPR  ) 

 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST – na webu SŠ zjistíte, zda vyžadují potvrzení od 

lékaře, pokud ano, dojdete si s přihláškou pro razítko 

 SCHOPNOSTI, VĚDOMOSTI, ZÁJMY,… - pokud SŠ přihlíží k účastem 

v soutěžích, kroužky atd., vypište, případně přiložte potvrzení, diplomy atd. 

 LISTŮ PŘÍLOH – v případě, že přikládáte např. potvrzení z poradny, diplom, 

potvrzení ze zájmového kroužku, napíšete do kolonky číslici, kolik dalších papírů je 

součástí vaší přihlášky 

 



C) OBĚ PŘIHLÁŠKY JSOU VYPLNĚNÉ STEJNĚ – TZN. ŠKOLY VE 

STEJNÉM POŘADÍ !!!!! 

POŘADÍ ŠKOL NEURČUJE VAŠI PRIORITU, je to kvůli informaci, kdy na které škole 

budete dělat přijímací zkoušky (platí i pro učební obory, kam se přijímací zkoušky nedělají) 

Všechny informace ohledně přijímacího řízení a vyplňování 

přihlášek najdete na stránkách www.cermat.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


