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Informace k vydávání přihlášek na střední školy a zápisových lístků 

 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a v souladu  
s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, sdělujeme: 

 
Pro první kolo přijímacího řízení může žák podat až dvě přihlášky. (Dále v tomto textu bude použito 
označení přihláška, ať žák bude podávat jednu, nebo dvě přihlášky.) 

 
Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách 
školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí. 
 
Součástí přihlášky je klasifikace ze dvou posledních ročníků. 

 
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání není požadován u všech oborů vzdělání. 
Informace o tom, zda je prokázání zdravotní způsobilosti nutné, sděluje střední škola. 

 
Škola vydá zákonnému zástupci žáka jeden zápisový lístek. Zápisový lístek je platný na uvedený školní 
rok. Slouží k potvrzení úmyslu uchazeče vzdělávat se v dané střední škole, a to odevzdáním zápisového 
lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě 
předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 
 
 
 

Informace pro žáky 9. ročníku, kteří se budou ucházet o 
studium na střední škole, kde se provádí talentová zkouška, a 

na konzervatořích: 
 

• Zákonný zástupce žáka během listopadu 2021 sdělí výchovné poradkyni Mgr. Markétě 
Musilové písemnou formou (dopis, mail), že se jeho dítě bude ucházet o přijetí ke studiu na 
střední škole s talentovými zkouškami nebo na konzervatoři. Uvede název zvolené školy, 
včetně PSČ, kód a název studijního oboru.  

• Škola připraví přihlášku, potvrdí na ní klasifikaci z příslušných ročníků. 
 

• Žák nebo jeho zákonný zástupce si přihlášku vyzvedne za poplatek 25 Kč u výchovné 
poradkyně po dvou dnech od podání žádosti o vyhotovení přihlášky nebo po předchozí 
domluvě v jiném termínu.  

• Do 30. listopadu 2021 zákonný zástupce uchazeče podá přihlášku ke vzdělávání ve střední 
škole řediteli školy.  

• Do 30. listopadu 2021 zákonný zástupce po ověření totožnosti přebere na třídní schůzce 
nebo v kanceláři školy jeden zápisový lístek. 
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Informace pro žáky 9. ročníku, kteří se budou ucházet o studium 
na střední škole, a pro žáky 5. a 7. ročníku, kteří se budou 

ucházet o studium na víceletém gymnáziu: 

 

• Zákonný zástupce žáka od 25. ledna nejlépe do 15. února 2022 sdělí výchovné poradkyni paní 
učitelce Musilové písemnou formou (dopis, mail), že se jeho dítě bude ucházet o přijetí ke 
studiu na střední škole. Uvede adresu zvolené školy včetně PSČ, kód a název studijního oboru.  

• Škola připraví přihlášku, potvrdí na ní klasifikaci z příslušných ročníků. 
 

• Žák 9. ročníku (případně jeho zákonný zástupce) si přihlášku vyzvedne za poplatek 25 Kč za 
jednu přihlášku u p. učitelky Musilové. Přihlášky budou vydávány od 1. února v úterý a  
v pátek mezi 7.40 – 7.55 hodin, a to po dvou dnech od žádosti o vyhotovení přihlášky.  

• Zákonní zástupci žáků 5. a 7. ročníků si vyzvednou u p. učitelky Musilové přihlášky za 
poplatek 25 Kč za jednu přihlášku spolu se zápisovým lístkem vždy mezi 7.40 – 7.55 hodin 
každý pracovní den po předchozí e-mailové dohodě, 

 
• Zápisový lístek přebere zákonný zástupce žáka 9. ročníku po ověření totožnosti od třídního 

učitele při konzultačních hodinách v lednu nebo ve výše uvedených termínech od výchovné 
poradkyně. Zápisový lístek pro žáky 5. a 7. ročníků bude předán zákonným zástupcům spolu  
s přihláškou.  

• Do 1. března 2022 zákonný zástupce uchazeče podá přihlášku ke vzdělávání ve střední 
škole řediteli střední školy. 

 
 
 
 

 

V Praze dne 27. srpna 2021 
 

 

Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy 
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