Základní škola Habartov, Karla Čapka 119
okres Sokolov

Návod pro vyplnění přihlášky na střední školy
Doporučení k vyplňování tiskopisů přihlášek
Využijte elektronický formulář zveřejněný na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) nebo CERMATu. Vyplňování údajů je rychlejší a jsou lépe čitelné a dochází pak k méně
chybám při přepisu údajů z přihlášek do informačního systému.
V případě nejasností při vyplňování přihlášky se obraťte na svého třídního učitele nebo výchovného
poradce, případně přímo na vybranou střední školu.
Nezapomeňte si dostatečně brzy zjistit, jaké dokumenty vyžaduje k přihlášce přiložit střední škola
nebo které jsou nezbytné, pokud žádáte o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení (v případě, že jste
uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami). Zejména doporučení školského poradenského
zařízení nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není vždy možné získat narychlo na poslední
chvíli.

1.

Část - Osobní údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci

Uchazeč vyplňuje jméno (příp. jména) a příjmení. Dále vyplňuje státní občanství, datum a místo
narození a uchazeči, kteří se hlásí do přijímacího řízení, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška,
vyplní povinně také rodné číslo. U nezletilých uchazečů se na přihlášce vyplní také jméno, příjmení a
datum narození zákonného zástupce.
Uchazeč a zákonný zástupce dále vyplní adresu trvalého pobytu, příp. adresu pro doručování
písemností, liší-li se od adresy trvalého pobytu, a uvedou na sebe kontakt. Je vhodné uvést jak
telefon, tak e-mailovou adresu.
V případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, uvádí se, zdali uchazeč přikládá
k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení.

2.

Část - Výběr střední školy, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek

Zde uchazeč uvede celý název a adresu školy, kód a název oboru, příp. zaměření. Pokud to není
odlišeno použitým formulářem, uvede také formu vzdělávání. Pořadí škol nemá vliv na přijímací
řízení. Určuje pouze to, na které škole bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v 1. a 2.
termínu.
Pole „Termín přijímací zkoušky“ vyplňuje uchazeč pouze v případě, že ředitel SŠ vyhlásil kromě
jednotné přijímací zkoušky i další zkoušku. Toto pole neslouží pro určení termínu konání jednotné
přijímací zkoušky, ten je určen výhradně podle pořadí škol na přihlášce.
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3.

Část - Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Pokud se uchazeč hlásí na obor (obory) vzdělání, pro který je nějaké omezení stanoveno, musí na
přihlášce doložit závěr o zdravotní způsobilosti od lékaře. V případě potřeby lze k přihlášce doložit
jako přílohu také lékařský posudek.
Pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory, pro něž platí rozdílné podmínky zdravotní způsobilosti, na
každé přihlášce doloží pouze ten závěr o způsobilosti pro obor, k němuž se přihláška vztahuje.

4.

Část - Opis klasifikace a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče

Uchazeč může výsledky získané v předchozím vzdělávání doložit dvěma způsoby:
základní škola potvrdí uchazeči opis klasifikace na zadní straně přihlášky;
uchazeč doloží jako přílohu přihlášky doklad nebo ověřenou kopii dokladu o vzdělání
(vysvědčení nebo výpis z vysvědčení).
Na druhé straně přihlášky uchazeč dále uvede, kolik k přihlášce přikládá listů příloh.

5.

Část - Přílohy přihlášky

Neuvede-li uchazeč ve čtvrté části přihlášky opis klasifikace potvrzený základní školou, pak je součástí
přihlášky vysvědčení (případně jejich úředně ověřené kopie nebo výpis z vysvědčení vydaný v pololetí
posledního ročníku ZŠ) z posledních dvou ročníků základní školy, které uchazeč splnil nebo splní.
U některých oborů vzdělání je součástí také lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (viz třetí část
přihlášky). Uchazeči se SVP dokládají k přihlášce doporučení PPP. K přihlášce je také možné přiložit
doklady potvrzující splnění dalších podmínek přijímacího řízení (např. diplomy ze žákovských
olympiád atp.).

