Přihlášky na střední školu
V prvním kole přijímaček je možno podat dvě přihlášky ke studiu, například jeden obor ve dvou
školách nebo dva různé obory v jedné škole, a to kdekoli v České republice.
Termíny pro jejich podání do 1. kola přijímaček jsou závazné pro všechny obory i školy.
Termíny pro podání přihlášek:
do uměleckých oborů v konzervatořích
do 30. listopadu 2018

do 1. března 2019

do oborů s talentovou zkouškou:
● ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění
● 4, 6 a 8 letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou
do všech ostatních oborů

Tiskopis přihlášky ke studiu
Za vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti odpovídá žák -zákonní zástupci (rodiče
nebo jiná pověřená osoba).
Tiskopis již vyplněné přihlášky dostanou všichni žáci ve škole. Žáci pouze předají třídnímu učiteli
(žáci 5. a 7. ročníků) a výchovné poradkyni (žáci 9. ročníků) adresy středních škol a kódy oborů, kam
se chtějí přihlásit.
V prvním kole přijímaček je možno podat dvě přihlášky. V tiskopisu budou uvedeny přihlášky na
obě školy (nebo oba obory v jedné škole). Jestliže žák zvolí jen jednu školu, pak druhá kolonka
zůstane nevyplněna a přihláška se posílá pouze do jedné vybrané školy.
Každé ze dvou škol se v prvním kole přijímacího řízení posílá jeden kompletně vyplněný
tiskopis, takže žáci (pokud zvolí dvě školy) dostanou ve škole dvě shodně vyplněné přihlášky, které
podepíší rodiče i žák.
Známky z vysvědčení, uvedené na zadní straně přihlášky, je třeba nechat ve škole potvrdit.
Také je i možné přiložit k přihlášce ověřené kopie vysvědčení.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče (pokud je požadován jako podmínka k přijetí
do určitého oboru), lze zajistit u ošetřujícího dětského lékaře. Posudek se píše rovnou do přihlášky.
Delší vyjádření lékaře může být k přihlášce přiloženo jako originál nebo ověřená kopie (ověření lze
provést na každé poště).
Pokud je součástí přijímacího řízení zkouška, nejpozději 14 dní před jejím konáním dostane žák
písemnou pozvánku s registračním číslem a pokyny (například co si vzít s sebou, kam se dostavit a
podobně).
Do všech maturitních oborů se povinně koná jednotná přijímací zkouška. Výjimkou jsou obory
s talentovou zkouškou skupiny oborů 82 a uměleckých oborů v konzervatořích, které probíhají v jiném
režimu.
Kromě jednotné zkoušky se ještě může konat i školní zkouška. Jestliže ji škola vyhlásí (může, ale
nemusí), vyhlásí ředitel školy dva volitelné dny/termíny pro její vykonání. Jeden z nich si žák vybere a
zapíše do přihlášky k oboru.

Přihlášky, případně další dokumenty k přijímacímu řízení, se posílají v tištěné podobě
doporučeně poštou (nelze elektronicky) oběma školám. Je možné i osobní předání, pak je třeba si
nechat potvrdit převzetí přihlášky.

Doporučení:
Nikdy se nedá vyloučit dodatečná změna. Před podáním přihlášky, je dobré si na webu vybrané
školy ověřit, zda se zvolený obor opravdu otevírá.

