
PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

ODESLAT DO 1. 3. 2018!!! 

1. PODÁVAJÍ SE 2 PŘIHLÁŠKY – obě přihlášky jsou vyplněné úplně stejně (stejné pořadí 

škol) 

2. POKUD SE ŽÁK HLÁSÍ NA 1 STŘEDNÍ ŠKOLU, ALE 2 OBORY, STEJNĚ MUSÍ 

POSLAT 2 PŘIHLÁŠKY – v tomto případě se mohou případné přílohy poslat pouze jednou 

3. PŘÍLOHY – seznam na druhé straně přihlášky (doporučení z pedagogicko- psychologické 

poradny, diplomy z olympiád a dalších soutěží, doporučení z kroužků,…) 

4. ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST – pokud se na 2 obory vztahují 2 rozdílné podmínky 

zdravotní způsobilosti, na každé přihlášce žák doloží pouze ten závěr o způsobilosti pro obor, 

kam se přihláška posílá 

 

TISKOPIS –viz. vyplněný vzor 

a) úvodní informace jsou vyplněny podle informací v Bakaláři 

b) NOVĚ!!! je na tiskopisu kolonka datum narození zákonného zástupce a adresa 

trvalého pobytu, pokud se liší od trvalého pobytu uchazeče 

c) pořadí škol určuje, kdy přijede žák na přijímačky – 1. škola v pořadí 12. dubna 2018, 2. 

škola v pořadí 16. dubna 2018 (není tím určena priorita) 

d) kolonka termín školní přijímací zkoušky se vyplňuje pouze v případě, že střední škola 

má vypsané ještě další přijímací zkoušky (například z angličtiny, přírodopisu atd.) – nutno 

zjistit v požadavcích SŠ  

e) kolonku „jednotná zkouška“ nevyplňuje NIKDO (nikdo nepodával přihlášku na 

sportovní gymnázium) 

f) nezapomenout podpis uchazeče i zákonného zástupce!!! 

g) razítko od lékaře je nutné pouze, pokud to SŠ vyžaduje 

h) pokud budete přikládat přílohy, nezapomeňte napsat na druhou stránku, kolik listů příloh 

vaše přihláška obsahuje 

i) podrobnější informace http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-

1404035422.html 

 

 

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html
http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html


DALŠÍ INFORMACE 

- SŠ vám 14 dní před přijímací zkouškou zašle pozvánku s informacemi 

- k psaní přijímací zkoušky je nutné používat modrou nebo černou propisku, která 

nepropíjí a NENÍ GUMOVACÍ!!!  

- jsou zakázané mobily, kalkulačky a chytré hodinky 

- SŠ obdrží od Cermatu výsledky přijímací zkoušky 27. 4. 2018, pak má 2 dny na 

zveřejnění přijatých a nepřijatých uchazečů 

- ZÁPISOVÉ LÍSTKY SE BUDOU VYDÁVAT 1. 3. 2018 OD 15. 30 DO 17. 00 

(ne dříve, v jiný termín dle telefonické domluvy) 

 

V případě dotazů či nejasností mě kdykoliv kontaktujte na tel.čísle 773 772 351, 

případně mailem iva.hovorkova@seznam.cz. 

 


