
Přihlášky na SŠ, G, SOU, OU 

Nový způsob podávání přihlášek na SŠ obsahuje školský zákon – platí od 1.1.2005. 

Úprava od listopadu 2009. novela 1. 1. 2012: 

 Žák si může podat v 1.kole přijímacího řízení 1 - 2 přihlášky na státní 

nebo soukromou školu 

 Přihlášku správně vyplněnou a potvrzenou od lékaře /když to škola 

vyžaduje/ žák odevzdá třídní/mu učitelce/učiteli/ nejpozději do 22.2., 

ten/ta ji předá výchovné poradkyni nejpozději do 24.2. 

 Ředitel/ka ZŠ již neručí za odeslání přihlášek na příslušné SŠ, G, SOU, 

OU - přihlášky si doručují sami žáci nebo jejich zákonný zástuce 

 Pozvánku na přijímací zkoušky obdrží žák od příslušné SŠ, G, SOU 14 

dní před termínem zkoušek 

I. kolo přijímacího řízení se koná od 22. 4. - 30. 4. - termín určuje ředitel příslušné SŠ 

 Cizí státní příslušníci přiloží k vyplněné přihlášce ověřené potvrzení o 

povolení pobytu v ČR 

 Žáci se SPU mohou přiložit aktuální potvrzení z PPP (případně jiného 

odborného pracoviště) 

Podle nového školského zákona se oficiálně ruší 2. kolo přijímacích zkoušek, proto se do formulářů 

přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení vyplňuje pouze jedna SŠ, G, SOU nebo OU. 

Uspořádání 2. ( 3., 4. …) kola záleží podle nové normy na ředitelích SŠ, G a SOU. Teprve až žák 

neuspěje v 1. kole, má možnost podat si přihlášky ve 2. kole. V počtu výběru škol pak není omezen, 

může si podat více přihlášek. 

Vyplnění přihlášky 

ZPS – změněná pracovní schopnost 

Přední strana tiskopisu 

 vyplní žák nebo zákonný zástupce hůlkovým písmem (nebo na stroji, 

počítači…) 

 nezapomenout se podepsat - žák i zákonný zástupce (rodiče) 



 doplnit telefony, kontakty…, datum a místo, kdy a kde byla přihláška 

vyplněna a podána třídnímu učiteli/učitelce 

 všechna nevyplněná políčka na přihlášce vyškrtat 

 Zdravotní potvrzení nemusí být u G, OA, musí být u všech SOU 

(i čtyřletých) a u všech SPŠ (informujte se v příslušné škole, zda lékařské potvrzení vyžaduje) 

Zadní strana tiskopisu 

 prospěch žáka (známky) vyplní třídní učitel (NE žák!!!) 

 do kolonky schopnosti a dovednosti žáka nic nevpisovat, smí tak učinit 

pouze ZŠ - ne rodiče 

 IZO školy: 102385076 

Odevzdávání přihlášek 

 1 - 2 vyplněné a podepsané přihlášky, na zvláštním papíře informace 

rodičů o dítěti, které chtějí nechat zapsat třídním učitelem do kolonky 

schopnosti a dovednosti žáka atd. 

 odevzdávat v průhledných deskách - nejpozději do 20.2. 

tříd.učiteli/učitelce 

 pí ředitelkou potvrzené přihlášky předá tř. uč. zpět žákům proti podpisu, 

tj. potvrzení o převzetí 1 - 2 potvrzených přihlášek žákem 

 žákům budou do 15. 3. vydány zápisové lístky - proti podpisu; ten 

žák/žákyně odevzdá na školu, kam bude přijat/a 

 


