
 

 

- 1 - 

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK A DOPLŇUJÍCÍ 

INFORMACE 

Formulář přihlášky 

Přihlášku ke studiu je nutné vyplnit na novém tiskopisu, který máte ze základní školy anebo je ke stažení na 

školním webu v sekci přijímací řízení. 

Termín odevzdání 

Termín podání přihlášky ke studiu do 1. kola přijímacího řízení:   do 1. 3. 2018 

Způsob doručení přihlášky 

Přihlášku ke studiu je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně ve škole na sekretariátě školy 

v 1. poschodí, kancelář č. 106, a to v době:  

 pondělí – čtvrtek od 7:30 – do 15:30 hodin 

 pátek od 7:30 – do 14 hodin. 

Počet přihlášek 

Pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 může uchazeč podat 2 přihlášky ke studiu. 

Pro každý zvolený obor je třeba vyplnit jednu přihlášku ke studiu, tzn. co obor, to přihláška.  

Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na 

každou vybranou školu zvlášť. To platí i v případě, že přihlášku ke studiu podává na jednu školu, kde si zvolí 

dva různé obory. 

Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách ke studiu uvedené stejně. 

To platí i v případě, že přihlášky ke studiu podává na jednu školu, kde si zvolí dva různé obory. 

Podpisy 

Obě přihlášky musí být podepsány uchazečem a oprávněným zástupcem pokud uchazeč není plnoletý (tzn. 

zákonným zástupcem). 

Známky ze základní školy 

U uchazečů ze základní školy musí být na přihlášce ke studiu známky potvrzené základní školou, u ostatních 

uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k řádně vyplněné přihlášce ke studiu přiloženy 

ověřené fotokopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ (tzn., že tiskopisy musí být ověřené od notáře, matriky nebo 

z CZECH POINTU na České poště) pokud známky nebudou potvrzené základní školou, kterou navštěvovali. 

  



 

 

- 2 - 

Potvrzení lékaře 

U všech zvolených oborů musí být na přihlášce ke studiu potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (podle 

přílohy č. 2 nařízení vlády 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání, je předpokladem přijetí uchazeče ke 

vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání) 

Doporučení školského poradenského zařízení 

Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího 

řízení, prosím, přiložte k přihlášce, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V Přerově dne  18. 1. 2018 

 

 

 

 Ing. Martin Kovář 
 ředitel školy 

 


