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Pokyny k vyplňování přihlášek ke vzdělávání – studiu ve střední škole 

Přihlášku vyplňte tiskacím písmem 

Oddíl A: Vyplní uchazeč nebo zákonný zástupce 

V tomto oddílu je nutné vyplnit: 

Příjmení uchazeče: 
Jméno uchazeče: 
Rodné příjmení: uvede se, pouze pokud se liší od příjmení stávajícího 
Místo narození (město, stát): je nutné uvést město i stát 
Datum narození: 
Rodné číslo: je nutné uvést 
Státní občanství: Česká republika (nebo jiné občanství) 
Adresa trvalého pobytu: je nutné uvést ulici, město a PSČ 
Stupeň podpůrných opatření: uvádí uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami podle 
doporučení školského poradenského zařízení 
Kontakt na uchazeče: vyplňte telefon, e-mail 
Adresa pro doručování písemností: vyplňte pouze, pokud se adresa neshoduje s adresou 
trvalého pobytu uchazeče 
Kontakt na zákonného zástupce: vyplňte telefon, e-mail – velmi nutné 
Název a adresa střední školy – pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a 2. 
termínu 

- Je nutné uvést přesný název školy s adresou 
- Obor vzdělání – kód a název oboru vzdělání 

Jednotná zkouška – škrtnout NE (jednotná zkouška formou testu se koná) 

Termín školní přijímací zkoušky – nevyplňovat u naší školy – školní přijímací zkouška se 
nebude konat. 

V ……………………………..(vyplnit město) ………………..dne………………..(vyplnit datum) 

Podpis uchazeče: 

Zákonný zástupce: 
Vyplnit tiskacím písmem jméno a příjmení zákonného zástupce, adresu pobytu zákonného 
zástupce, pokud se liší od adresy trvalého pobytu uchazeče, NOVĚ – datum narození 
zákonného zástupce, podpis zákonného zástupce. 
 

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělání (vyplní lékař): 
Podmínkou přijetí uchazeče ke vzdělávání pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní 
prostředí a 41-41-M/01 Agropodnikání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti 
potvrzené lékařem. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Oddíl B: Vyplní škola nebo uchazeč 
(prosím o důkladnou kontrolu údajů potvrzených školou) 
V tomto oddílu je nutné vyplnit: 
RED IZO školy: identifikační číslo zařízení uvedené v Rozhodnutí o zařazení škol do 
školského rejstříku 
Předměty a známky za jednotlivá pololetí (uveďte známku i z chování – nezapočítává se do 
průměru z předmětů) 
Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče: údaje můžete doplnit i ve zvláštní příloze 
potvrzené školou, formou přílohy (diplomy apod). 
Průměrný prospěch: vyplňte průměrný prospěch na dvě desetinná místa. 
Oddíl potvrdí základní škola – Kulaté razítko + podpis ředitele školy. 
K přihlášce lze doložit i další dokumentaci – informace o účasti v odborných soutěžích, 
účast v zájmových kroužcích, ZPS, potvrzení školského poradenského zařízení do 1. 3. 
2018, později toto není možné. 
 

 

 

DŮLEŽITÉ: 

 Obě přihlášky musí být stejné, není možné zaměňovat na každé 
přihlášce pořadí škol. (je možné přihlášku okopírovat a obě přihlášky pak 
předložit k podpisu). 

 Každá vyplněná přihláška musí mít podpisy a razítka v originále (tzn. 
podpis uchazeče, podpis zákonného zástupce, podpis a razítko lékaře, 
podpis a razítko základní školy). 

Uzávěrka přihlášek – 1. 3. 2018!!! 

 Přihlášky doručte doporučenou poštou nebo osobně na sekretariát školy 
každý den od 7:00 do 15:00 hodin nebo po telefonické domluvě (M. 
Drážná, tel. 583301030). 

 

 

 


