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Dobrý den vážení rodiče a vycházející žáci, 

nyní máte všichni doma 2 přihlášky k dalšímu vzdělávání na víceletých gymnáziích, SŠ a učilištích. 

Žáci, kteří se dostali na obory s talentovou zkouškou, si zápisový lístek vyzvednou v kanceláři školy.  

Uchazeči o víceletá gymnázia obdrží zápisový lístek, až se na školu dostanou a pevně se rozhodnou, že tam  

nastoupí. Ostatní vycházející žáci zápisový lístek obdrží nejpozději do konce března 2023  
(potřebovat ho budete nejdříve na konci dubna 2023). 

 

Návod na vyplnění přihlášky najdete také na internetu. 

• Obě přihlášky vyplňte stejně (pořadí škol se nemění!) 
• První přihlášku pošlete na školu č. 1 (popř. i s razítkem lékařky, pokud to škola požaduje) 
• Druhou přihlášku pošlete na školu č. 2 (popř. i s razítkem lékařky pro odlišný obor) 
• Přihlášky můžete odeslat doporučeně poštou do 1. 3. 2023. 

Drobné rady k vyplnění přihlášky: 

• Doporučení školského poradenského zařízení: Týká se jen žáků vedených v PPP/SPC s platným 
dokumentem z vyšetření, kteří se hlásí na maturitní obor (prosím napište mi do EduPage). Ostatní 
škrtnou ano (zůstává NE). 

• Kontakt na uchazeče: Dobrovolné vyplnění 
• 1. škola: Přesný název školy i s adresou najdete na webových stránkách SŠ, SOU 

Obor vzdělávání (kód a název), např. 79-41-K/41 Gymnázium 
• 2. škola: Opět přesný název školy… 

Obor vzdělávání (kód a název), např. 36-52-H/01 instalatér 
• Jednotná zkouška: 

a) maturitní obory škrtnou ne (zůstává ANO) 
b) nematuritní obory škrtnou ano (zůstává NE) 

• Termín přijímací zkoušky: Vyplňují jen maturitní obory: 
1. škola 13. 4. 2023 (čtyřleté obory)               17. 4. 2023 (víceletá gymnázia)     
2. škola 14. 4. 2023 (čtyřleté obory)               18. 4. 2023 (víceletá gymnázia) 

• Zkrácené studium (nemá nikdo): Škrtněte ano (zůstává NE) 
• Místo a datum:  Bydliště (např. BpH, Mrlínek. atd.), ale datum do 1. 3. 2023 (únorový)    
•                                 + podpis uchazeče (žáka) 
• Zákonný zástupce: Jméno, příjmení, datum narození uvedeného rodiče + podpis 
• Závěr o zdravotní způsobilosti: Potvrzuje většinou dětský lékař 

o Na webových stránkách zvolené SŠ, učiliště, hledejte informaci, zda škola lékařské potvrzení 
vyžaduje, a od jakého lékaře-specialisty 

o Do příslušného rámečku vyplňte kód oboru, na který se uchazeč hlásí 
o Na každé přihlášce lékař potvrzuje pouze 1 kód oboru  
o Vyplněnou přihlášku pošlete na adresu příslušné školy poštou, nejlépe doporučeně 

 

 

 


