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Základní informace pro žáky 3. ročníků naší školy, 
kteří mají zájem o nástavbové denní nebo dálkové studium 

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 

Přihlášku ke studiu i vzor, jak tiskopis vyplnit, naleznete na webových stránkách 
naší školy: 

www.sirava.cz → sekce Uchazeči → sekce Přijímací řízení → v části Do 1. 3. 2023 – termín 
odevzdání přihlášek → Přihláška pro nástavbu (pro zájemce o denní i dálkovou formu vzdělávání).  

Pozor - přihláška ke studiu obsahuje dva listy, které musí být řádně vyplněny, 
protože jsou nezbytně nutné pro přijímací řízení:  

- na 1. listu - osobní údaje + lékařské potvrzení (je povinné) 
- na 2. listu - známky za 2. pololetí 1. ročníku SŠ, za 2. pololetí 2. ročníku SŠ a za 1. pololetí 

3. ročníku SŠ + předpokládané datum závěrečné zkoušky (u žáků, kteří absolvovali 1. nebo 2. 
ročník ve školním roce 2019/2020 se místo 2. pololetí uvádí 1. pololetí tohoto ročníku) 

Řádně vyplněná přihláška ke studiu se pak předá ke kontrole výchovným 
poradcům a následně k podpisu panu řediteli.  

Pokud byste nezastihli ani jednoho z výchovných poradců, můžete tiskopis ponechat na sekretariátě 
školy u Jany Kutrové (kancelář č. 106, 1. poschodí), která ho předá ke kontrole. 

Žáci, kteří se hlásí na denní nebo dálkové studium na naší škole, NEMUSÍ dokládat 
k přihlášce ke studiu ověřené vysvědčení za 1., 2. ročník a 1. pololetí 3. ročníku SŠ. 

Kdo je výchovný poradce SŠGS, Přerov, Šířava 7 a kde ho naleznete? 

- Ing. Jana Polová (kabinet č. 213, 2. poschodí, budova A) 
- Mgr. Vít Kožuch (knihovna, budova B) 

Zkontrolovaný a podepsaný tiskopis si pak můžete vyzvednout na sekretariátě 
školy u Jany Kutrové.  

Jestliže se student hlásí na naši školu a přihláška ke studiu bude mít všechny náležitosti, bude 
automaticky předána ke zpracování, které probíhá na sekretariátě školy, odpovědná osoba je Jana 
Kutrová. V druhém případě bude předána zpět k doplnění. 

Podrobnější informace o přijímacím řízení na naši školu naleznete  
na webových stránkách www.sirava.cz v sekci přijímacího řízení. 

Předem všem děkujeme za pozornost a přejeme hodně úspěchů 
v přijímacím řízení. 

V Přerově dne 18. 1. 2023 Ing. Martin Kovář 
 ředitel školy 


