
Informace k vyplnění přihlášek pro žáky hlásící se na střední školy 

 

Termín odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy je do 1. března příslušného 

školního roku 

  

 

PŘIHLÁŠKY jsou dvě stejné. Jedna se  pošle na 1.školu, druhá na 2.školu. Pokud jsou školy 

stejné (přihlášky se liší jen obory vzdělávání) je nutné poslat obě přihlášky na uvedenou adresu školy.  

 
Žák po předchozí konzultaci s výchovnou poradkyní ZŠ dostane většinu údajů na přihlášce vyplněných. Zbylé údaje 

doplní zákonní zástupci hůlkovým písmem modrou nebo černou průpiskou. Kolonky, které nebudou vyplněny 

neproškrtávejte. 

 

Zákonní zástupci vyplní na přihlášku: 

 Adresu pro doručování písemností z přijímacího řízení, pokud se nezasílají na adresu trvalého bydliště  

 Názvy a adresy středních škol, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo 

 Obory vzdělávání (kódy a názvy) do kterých se uchazeč hlásí 

 Termín přijímací zkoušky najdete na webech příslušných škol SŠ, koná se z jazyka českého a literatury a matematiky. Volte 

je tak, aby se nekryly. Bližší informace naleznete též na www.cermat.cz . Na uvedeném webu jsou i ilustrační přijímací testy 

a další užitečné informace. 

 Dále pak podpis uchazeče, jméno a příjmení zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce 

 Pro rychlejší komunikaci se střední školou je vhodné doplnit telefonní číslo a e-mailovou adresu zákonného zástupce 

 

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání je nutné jen u oborů, kde to ředitelství školy vyžaduje, 

viz weby příslušných škol. 

 

Přihlášku odešlete nejlépe doporučeným dopisem nebo zaneste osobně na adresu zvolené školy. Informace o volných místech 

do druhého kola přijímacího řízení budou zveřejněny na internetu na portálech příslušných krajů. Pro náš kraj je adresa 

www.jmskoly.cz 

 

Co ještě musíte udělat, pokud bude Vaše dítě na střední školu přijato? 

(1) K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží 

zápisový lístek. 

 (2) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 1. března.  

(3) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním 

zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení 

(zveřejnění nebo doručení) rozhodnutí o přijetí. 

 

Další informace u výchovné poradkyně Mgr. Miluše Habáňové, tel. 739 763 115 nebo na www.zsjoklik.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cermat.cz/
http://www.jmskoly.cz/


 

 

Informace k vyplnění přihlášek pro žáky hlásící se do primy gymnázia 

 

Termín odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy je do 1. března příslušného 

školního roku 

 

Máte možnost podat dvě přihlášky do dvou prim gymnázií (např. Kyjov, Bučovice,…) 

 
Žák po předchozí konzultaci s výchovnou poradkyní ZŠ dostane většinu údajů na přihlášce vyplněných. Zbylé údaje 

doplní zákonní zástupci hůlkovým písmem modrou nebo černou průpiskou. Kolonky, které nebudou vyplněny 

neproškrtávejte. 

 

 

Zákonní zástupci vyplní na přihlášku: 

 Adresu pro doručování písemností z přijímacího řízení, pokud se nezasílají na adresu trvalého bydliště  

 Název a adresu střední školy např. KLVAŇOVO GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KYJOV, 

KOMENSKÉHO 549/23, 697 01 KYJOV, případně adresu jiného gymnázia. 

 V následujícím rámečku kód a název studijního oboru 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 

 Termín přijímací zkoušky najdete na webech příslušných škol, koná se z jazyka českého a literatury a matematiky. Bližší 

informace naleznete na www.cermat.cz . Na uvedeném webu jsou i ilustrační přijímací testy a další užitečné informace. 

 Dále pak podpis uchazeče, jméno a příjmení zák. zástupce a podpis zákonného zástupce 

 Pro rychlejší komunikaci se střední školou je vhodné doplnit telefonní číslo a e-mailovou adresu zákonného zástupce 

 

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání žáci hlásící se do primy gymnázia nemusí mít. 

 

Přihlášku odešlete nejlépe doporučeným dopisem nebo zaneste osobně na adresu zvolené školy. 

 

Co ještě musíte udělat, pokud bude Vaše dítě na gymnázium přijato? 

(1) K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží 

zápisový lístek. 

 (2) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 1. března.  

(3) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním 

zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení 

(zveřejnění nebo doručení) rozhodnutí o přijetí. 

 

 

Další informace u výchovné poradkyně Mgr. Miluše Habáňové, tel. 739 763 115  nebo na www.zsjoklik.cz 
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Informace k vyplnění přihlášek pro žáky hlásící se na obory středních škol s talentovou zkouškou 

 

Termín odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy je do 30. listopadu 

příslušného školního roku 

 
Žák po předchozí konzultaci s výchovnou poradkyní ZŠ dostane většinu údajů na přihlášce vyplněných. Zbylé 

údaje doplní zákonní zástupci hůlkovým písmem modrou nebo černou průpiskou. Kolonky, které nebudou 

vyplněny neproškrtávejte. 

 

 

Zákonní zástupci vyplní na přihlášku: 

 Adresu pro doručování písemností z přijímacího řízení, pokud se nezasílají na adresu trvalého bydliště  

 Název a adresu střední školy, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo 

 Obor vzdělávání (kód a název) do kterého se uchazeč hlásí 

 Po úspěšném absolvování talentové zkoušky následuje, přijímací zkouška termín volte v souladu s weby příslušných škol. 

 Dále pak podpis uchazeče, jméno a příjmení zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce 

 Pro rychlejší komunikaci se střední školou je vhodné doplnit telefonní číslo a e-mailovou adresu zákonného zástupce 

 

 

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání je nutné jen u oborů, kde to ředitelství školy vyžaduje, 

viz weby škol. 

 

Přihlášku odešlete nejlépe doporučeným dopisem nebo zaneste osobně na adresu zvolené školy. 

 

Co ještě musíte udělat, pokud bude Vaše dítě na střední školu přijato? 

(1) K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží 

zápisový lístek. 

 (2) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 30.listopadu.  

(3) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním 

zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení 

(zveřejnění nebo doručení) rozhodnutí o přijetí. 

 

Další informace u výchovné poradkyně Mgr. Miluše Habáňové, tel. . 739 763 115  nebo na www.zsjoklik.cz 

 

 

 

 

 


