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Návod na vyplnění přihlášky ke studiu na střední škole  
 

první strana přihlášky 

‚• Silně orámovanou část první strany přihlášky vyplní uchazeč, nejlépe hůlkovým 

 písmem (hlavně čitelně). 

• Nezapomeňte na aktuálně platné telefonní číslo a e-mail uchazeče i zákonného  

 zástupce (u nezletilých uchazečů), pro rychlou komunikaci, zasílání pozvánek,  

 informací o průběhu PŘ apod. 

 • Zákonný zástupce, který je uživatelem datové schránky uvede registrační kód své 

 datové schránky.  

• Uchazeči se zdravotním znevýhodněním nebo se speciálními vzdělávacími  

 potřebami toto vyznačí na přihlášce a doloží písemným vyjádřením školského  

 poradenského zařízení formou přílohy k přihlášce.  

• Pokud uchazeč podává přihlášku na dvě různé školy nebo dva obory jedné školy, 

 vyplní vždy dvě naprosto identické přihlášky (i když se hlásí na dva různé obory jedné 

 školy), a to včetně pořadí škol nebo oborů. Na prvním místě by měla být uveden ten 

 obor, který uchazeč upřednostňuje. Na skutečné umístění Zápisového lístku ale 

 nemá pořadí vliv. Uchazeč se může rozhodnout, že nastoupí na kteroukoliv 

 z uvedených škol, pokud splnil podmínky přijímacího řízení.  

• Uchazeči hlásící se do vyššího ročníku toto uvedou na přihlášce a doloží předchozí 

 vzdělání kopií vysvědčení z tohoto vzdělání. Na přijetí do vyššího ročníku není právní  

 nárok, ředitel individuálně posoudí, zda a za jakých podmínek bude uchazeč přijat. 

• Ostatní uchazeči hlásící se do prvního ročníku uvedou v kolonce „Ročník SŠ“ slovo  

 první.  
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• Kolonka Termín přijímací zkoušky uchazeč vyplní podle upřesnění termínu ředitelem  

 školy, na kterou se uchazeč hlásí (platí zejména pro další kola přijímacího řízení).  

 V případě prvního kola, pokud bude údaj nevyplněn, předpokládáme, že se uchazeč 

 hlásí u školy, která je první v pořadí na první řádný termín a u školy uvedené 

 na druhém pořadí na druhý řádný termín.  

• Uchazeč o maturitní obory může absolvovat písemnou zkoušku dvakrát, ve dvou  

řádných termínech, pro obě školy (oba obory). Přitom se započítává pouze ta lepší 

z obou zkoušek.  

• V kolonce Zkrácené studium škrtněte ne, pokud nesplňujete podmínky pro přijetí  

do této formy studia (absolvent tříletého oboru sš pro zkrácené studium zakončené  

VL, případně absolvent maturitního oboru sš pro zkrácené studium zakončené MZ 

 nebo VL).  

• Nezapomeňte přihlášku podepsat – uchazeč i zákonný zástupce (u nezletilého 

 uchazeče). Bez podpisů je přihláška neplatná.  

 

Druhou stranu přihlášky zpravidla vyplní základní škola, kterou uchazeč navštěvuje 

(navštěvoval) a potvrdí správnost údajů podpisem a razítkem. Tento zápis je možno 

nahradit předloženou kopií vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy. 

Výsledky posledních dvou ročníků ZŠ vyplní i uchazeči, kteří ukončili studium na jiné 

střední škole. Pokud uchazeč ukončil povinnou školní docházku na škole v zahraničí, 

musí toto doložit úředním překladem vysvědčení z této školy (neplatí pro slovenský 

jazyk). Další informace včetně dokumentů a tiskopisů najdete na 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotnaprijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss 
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