
 

Pokyny k přihlášce na SŠ – čtyřleté studium 

 

  
 pokud by na přihlášce bylo něco špatně, škrtněte to a opravte (zvláště dbejte na 

správnost kontaktů na zákonného zástupce) 

 přihlášku podepíše žák i rodič na přední straně a doplní údaj kde a datum 

 nad podpisem zák. zástupce se uvede jeho datum narození, pokud již není vytištěno 

 potvrzení od lékaře je třeba, je-li u oboru tužkou napsáno písmeno A (raději toto 

překontrolujte na stránkách dané školy, některé školy vyžadují toto potvrzení přímo na 

jejich formuláři) 

 k přihlášce je možnost přiložit potvrzení PPP, pokud se jedná o žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami. V tom případě se v kolonce Doporučení šk. poradenského 

zařízení ponechá možnost ANO, pokud se potvrzení nepřikládá, ponechá se možnost 

NE 

 dále je možné přiložit diplomy ze soutěží (okresní kola a vyšší)  

 za vytištěné obory vzdělání se dopíší případné specializace nebo ŠVP (tak jak jste je 

uváděli v požadavku na vytištění přihlášek) 

 Termín školní přijímací zkoušky se vyplňuje, pokud ji škola koná (tuto skutečnost a 

její datum najdete na stránkách střední školy). Pokud škola koná jednotnou přijímací 

zkoušku, žádné datum se nikam nepíše, termíny jsou stanoveny na 12. a 13. dubna 

2021  

(vypsanou přijímací zkoušku může SŠ zrušit, pokud obdrží na daný obor méně 

přihlášek než je počet přijímaných uchazečů. O této skutečnosti bude informovat na 

svých internetových stránkách 8. 3. 2021) 

 v kolonce Jednotná zkouška se nic nevyplňuje 

 na zadní straně přihlášky se doplní počet Listů příloh 

 rodiče posílají přihlášky na střední školy doporučeným dopisem (nebo je doručí 

osobně) do 1. 3. 2021 

 

 

 kritéria pro přijetí a informace o podobě, obsahu a termínech přijímacích zkoušek jsou 

zveřejněna na internetových stránkách středních škol, je nutné tyto stránky sledovat 

 zadání testů pro jednotné přijímací zkoušky připravuje agentura CERMAT. Více 

informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete 

dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz. 

 rodiče by pozvánku k přijímací zkoušce měli dostat mailem nebo poštou 

 střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem 

na veřejně přístupném místě v budově školy a na internetu (poštou se zasílá pouze 

rozhodnutí o nepřijetí). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zápisový lístek 

 

 

 zápisový lístek vydá žákům základní škola do 15. 3. 2021 

 do 10 pracovních dnů po zveřejnění rozhodnutí o přijetí (viz výše) se zápisový lístek 

musí poslat na střední školu (vyplní se údaje v bodě 1 na zápisovém lístku) 

 pokud střední škola neobdrží od žáka zápisový lístek, uvolní jeho místo pro jiného 

uchazeče 

 zápisový lístek se může uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce 

uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání 
 

 

 

Odvolání 

 

 
 do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání řediteli střední 

školy 

 

 

 


