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Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 
 

Důležité informace k vyplňování a odevzdávání přihlášek ke studiu 

 
• K přihlašování využívejte tiskopis přihlášky (zde).  

• Pokud podáváte přihlášky na dvě školy, musí být obě identické s originálními podpisy 

a razítkem. 

• Přihláška musí být vytištěna na jednom listu A4 (oboustranně). 

• Přihlášky musí být vyplněny přesně a čitelně. 

• Vyplněné přihlášky by měly mít vytištěný QR kód obsahující osobní údaje žáka a 

výpis z klasifikace (je-li to v možnostech ZŠ). 

• Pokud je součástí přihlášky originál nebo ověřená kopie Doporučení ŠPZ pro úpravu 

podmínek přijímání ke vzdělávání (vzor viz příloha č. 2 vyhlášky č.353/2016 Sb., 

v platném znění), musí být opatřeno informovaným souhlasem uchazeče nebo 

zákonného zástupce uchazeče (v souladu s § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném 

znění). 

• Pro operativní komunikaci během přijímacího řízení uvádějte v přihlášce prosím 

kontaktní telefon a kontaktní e-mailovou adresu. 

• Na přihlášce musí být (v souladu s § 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném 

znění) prospěch uchazeče potvrzený školou, nebo musí být k přihlášce přiloženy 

úředně ověřené kopie vysvědčení.  

Do přihlášek na čtyřleté studium se uvádí opis klasifikace z vysvědčení z příslušných 

ročníků, do přihlášek na osmileté studium se uvádí vysvědčení za 1. a 2. pololetí 4. 

ročníku a 1. pololetí 5. ročníku. 

• U přihlášek ke čtyřletému studiu budeme bonifikovat jen výsledky soutěží potvrzené 

ZŠ na přihlášce, resp. její příloze (v souladu s kritérii přijímacího řízení). 

• Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (potvrzení lékaře) na přihlášce 

nepožadujeme.  

• Na zadní stranu tiskopisu byl doplněn údaj o školním roce absolvovaného ročníku, 

jehož vysvědčení je pro účely přijímacího řízení předloženo, a to pro účely označení 

nehodnoceného druhého pololetí školního roku 2019/2020. 

• Vyplněné přihlášky včetně možných příloh (např. kopie vysvědčení, diplomy, 

Doporučení ŠPZ atd.) je třeba odevzdat škole nejpozději do 1. 3. 2023. Lze je 

zasílat i doporučenou poštou, e-mailem jako přílohu resp. datovou schránkou 

(p2qxbrk) s nejpozdějším datem odeslání 1. 3. 2023. 

V případě zasílání přihlášky e-mailem na adresu gebkl@kr-s.cz  musí být 

přihláška (ideálně vyplněná elektronicky) včetně možných příloh uložená v pdf 

formátu jako příloha tohoto e-mailu. Není tedy vhodné jí přefocovat mobilním 

zařízením či skenovat jako obrázek v některém z grafických formátů (většina 

aplikací na skenování umožňuje uložit naskenovaný dokument jako pdf soubor). 

• Další podrobné informace k přihláškám najdete zde. 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_denni_editovatelna.pdf
mailto:gebkl@kr-s.cz
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss


Úřední hodiny pro příjem vyplněných přihlášek (kancelář školy – 1. patro, č. dv. 40): 

Pondělí 7:00-11:00 hodin a 12:00-15:00 hodin 

Středa  7:00-11:00 hodin a 12:00-16:00 hodin 

Čtvrtek 7:00-11:00 hodin a 12:00-14:00 hodin 

V případě uzavřeného vchodu do budovy volejte prosím na tel. číslo 312 247 149. 

V období od 20. 2. 2023 do 24. 2. 2023 bude kancelář školy mimo provoz (jarní prázdniny). 


