
Jak se přihlásím na střední školu 

Každý uchazeč se může v prvním kole hlásit do dvou škol nebo zvolit dva různé obory, a to kdekoli 

v České republice. Oba výběry se zapisují do jednoho formuláře přihlášky ke studiu. Pokud by 

první pokus nevyšel, v druhém kole přijímacího řízení již není počet přihlášek omezen.  

 

Přihlášku podej v řádném termínu  

 

Termín platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele, tzn., jak pro školy veřejné, tak soukromé. 

do 30. listopadu 2015 

  

 umělecké obory v konzervatoři 

 obory s talentovou zkouškou, a to: 

                                              ve skupině oborů 82 Umění a užité umění  

                       a 4, 6 a 8 leté obory Gymnázium se sportovní přípravou 

 

do 15. března 2016  ostatní obory 

 

Vyplnění přihlášky  

 

 Pro denní formu vzdělávání má přihláška růžový podtisk. Formulář dostaneš ve škole. 

K vyplnění není povinný originál formuláře ani jeho barevné rozlišení, proto ho také můžeš 

stáhnout z webových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ZDE. 

Doporučení: 

Před podáním přihlášky si ověř, jestli škola tvůj obor opravdu otevírá (nikdy nelze vyloučit dodatečná 

změna). Zavolej do školy nebo se podívej na její webové stránky. Kontakty najdeš v našem systému 

v sekci Kam na školu. 

 

 V prvním kole přijímacího řízení uveď do přihlášky obě školy (nebo oba obory). Pokud sis 

vybral/a jen jednu, druhou kolonku v přihlášce nevyplňuj. 

 Pro přijímací zkoušky je stanoveno delší období – od 22. do 30. 4. Ředitelé škol předem určí 

podle svých potřeb dva dny/termíny pro vykonání zkoušek. Vyber si jeden z nich a ten napiš 

do přihlášky k oboru.  

Pozor však na maturitní obory, kterých se týká ověřování jednotných testů při 

přijímací zkoušce. V tomto případě kolonku nevyplňuj, protože je termín pevně dán.  

Hlásím se do maturitního oboru 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-pilotniho-overovani-organizace-prijimaciho-rizeni
http://edit.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-02


 Pořadí škol nebo oborů v přihlášce není závazné. Budeš-li přijat/a do obou, rozhodneš se 

mezi nimi podáním zápisového lístku v té, ve které chceš studovat.  

Pokud si zvolíš dva maturitní obory s jednotnými testy, budeš absolvovat zkoušku jen 

ve škole, kterou uvedeš jako první. Jestliže zvolíš kombinaci, kdy bude jeden maturitní 

obor s jednotnými testy a druhý ne, nejprve vykonáš zkoušku s jednotnými testy a 

následně, už v běžném termínu, zkoušku druhou.  

 Za řádné vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti odpovídáš sám/sama, resp. 

tvoji zákonní zástupci (rodiče nebo jiná pověřená osoba).  

 Přihlášku můžeš vyplnit rukou nebo na počítači, ale potřebuješ pro každou školu jedno 

vyhotovení, takže ji po vyplnění buď 2x vytiskneš, nebo tiskopis okopíruješ.   

 Obě vyhotovení podepíšeš ty a jeden z rodičů a necháš ve své základní škole potvrdit výpis 

známek z vysvědčení. Jinou možností je přiložit ověřené kopie vysvědčení.  

 Obvykle se požaduje lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče. Lékař jej vpisuje 

přímo do přihlášky nebo je k přihlášce přiložen posudek v ověřené kopii. Tu pořídíš např. na 

poště. 

Zdravotní požadavky pro studium 

 

 Nakonec vyplněné přihlášky a požadované dokumenty odešli v písemné podobě a 

prokazatelným způsobem do příslušných škol. Například je pošli doporučenou poštou nebo 

dones do školy osobně a nechej si potvrdit její převzetí. 

 

Pozvánka k přijímací zkoušce  

 

Nejpozději 14 dní před konáním zkoušky dostaneš písemnou pozvánku i s pokyny, např. co si vzít 

s sebou, kam se dostavit aj.  

 

Co udělat, když máš nějaké zdravotní nebo jiné znevýhodnění  

Před podáním přihlášky se raději předem domluv s ředitelem střední školy, o kterou máš zájem. 

Zejména, pokud jde o běžnou školu. Ve svém vlastním zájmu nechej ředitele zvážit závažnost i 

rozsah tvého znevýhodnění nebo postižení ve vztahu k možnostem školy tě kvalitně vzdělávat 

s ohledem na tvé případné specifické potřeby.  

Přihlášku musí v každém případě doplňovat lékařské potvrzení, případně doporučení speciálního 

psychologa ke vhodnému postupu při přijímacích zkouškách.  

Pokud bude tvoje přihláška školou přijata, musí přizpůsobit podmínky pro vykonání zkoušky podle 

návrhu a tvých potřeb.  

 

http://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-04

