Návod k vyplnění "Přihlášky ke studiu na SŠ"
Přihlášku vyplňte čitelně (nejlépe tiskacím písmem). Nepoužívejte obyčejnou tužku.
K opravě chyb nepoužívejte bělobu, opravnou bílou pásku ani přelepení samolepkou.
Přihlášku předložte s dostatečným předstihem k potvrzení údajů škole (výchovnému
poradci).
Tento formulář pak můžete odevzdat ho přímo řediteli střední školy.
Přední strana (A)
Číslo přihlášky (je-li vytištěno): nevyplňujte (vyplňuje střední škola)
Příjmení, jméno uchazeče, datum narození, místo narození státní občanství:
vyplňte podle údajů uchazeče
Adresa trvalého pobytu: Uveďte úplnou adresu včetně PSČ
Telefon (e-mail uchazeče: Pro účely přijímacího řízení je nejdůležitější e-mail a
telefon (mobil). U nezletilých uchazečů však škola v první řadě
kontaktuje zákonného zástupce.
Adresa pro doručování písemností: Jestliže zákonný zástupce, který podepsal
přihlášku (jeho jméno je uvedeno dole), bydlí na jiném místě než je adresa trvalého
pobytu uchazeče, na tomto místě uvede adresu (včetně PSČ!), na níž má být
zaslána rozhodnutí o nepřijetí a další písemnosti.
OZP (ZPS): "Ne" škrtněte pouze tehdy, pokud má žák speciální potvrzení o
zdravotním postižení (dříve "změněná pracovní schopnost"),
v ostatních případech škrtněte "ano".
Telefon, mobil (e-mail) zák. zást.: Pro účely přijímacího řízení je nejdůležitější email, v druhé řadě pak telefon (mobil).
Ročník SŠ: Nevyplňujte. Vyplňuje se pouze tehdy, když se uchazeč hlásí do jiného
než prvního ročníku střední školy.
Zkrácené studium: Vždy škrtněte slovo "ano". Zkrácené studium (škrtnutí volby
"ne") se týká jen uchazečů, kteří už absolvovali jinou střední školu
a chtějí si rozšířit vzdělání nebo absolvovat rekvalifikaci.
1. škola, 2. škola: Uveďte oficiální název střední školy a její adresu. (Na starších stále platných - formulářích je rubrika pouze pro jednu školu.) Tato rubrika předem
počítá s budoucími povinnými jednotnými přijímacími zkouškami, kde nejdříve
uchazeč zvolí školu, na níž se chce dostat a na druhém místě uvede "náhradní"
školu. Na obou přihláškách musí být pořadí škol naprosto stejné!!!
Obor vzdělání (kód a název): Uveďte příslušný kód a název oboru (sdělí SŠ),
například "79-41-K/41 Gymnázium"
Termín přijímací zkoušky:
Školy mají vlastní pravidla pro zápis termínů – vyplňte je podle pokynů dané SŠ.
Zákonný zástupce, jméno a příjmení: Vyplňte skutečně čitelně, toto jméno bude
uváděno na oficiálních písemnostech zasílaných školou. Jsou-li
zákonnými zástupci uchazeče oba rodiče, stačí uvést jméno a podpis jen jednoho z
nich. Jemu pak budou adresovány všechny zásilky.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti: Uvádí se jen v případě, že je pro
přijetí nezbytné. Informaci o tom, zda je potvrzení lékaře nutné, podá
příslušná střední škola. (Většina SŠ toto potvrzení nepožaduje.)
Zadní strana (B) – přehled prospěchu a chování
IZO školy: Vyplní základní škola.
Tabulka: Vyplní základní škola.

Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další: Vyplňte pouze po
konzultaci s třídním učitelem a na základě požadavků příslušné SŠ.
Standardně se nechává tato kolonka nevyplněná a případné zhodnocení schopností
dítěte se odevzdává jako příloha přihlášky na zvláštním
papíře. Stejným způsobem můžete přiložit (chcete-li) i doklady o úspěšné účasti v
různých soutěžích ap.
Kulaté razítko a podpis ředitele: Doplní základní škola.
Podpis uchazeče: Nepodepisujte! Na tomto místě se uchazeč podepisuje pouze v
případě, že už dříve absolvoval základní školu a podává přihlášku
ze zaměstnání nebo z jiné střední školy.

