
Informace výchovného poradce pro rodiče vycházejících žáků  

1. Zápisový lístek – žáci 9. ročníků již obdrželi na základní škole. Je nutné tento důležitý 

dokument zatím uschovat. Předkládat se bude až po přijetí žáka na příslušnou školu jako 

doklad, že žák na tuto školu nastoupí jako student. Na zápisovém lístku pak rodiče vyplní 

údaje v části 1. 

Doporučuji zápisový lístek odevzdat na zvolené škole osobně, popř. odeslat poštou – 

doporučeně (důležitý doklad o odeslání). Zápisový lístek je nutné odevzdat ve školách do 10 

dnů od doručení rozhodnutí o přijetí žáka (bude zveřejněno na internetových stránkách 

příslušných škol). 

2. Přihlášky ke studiu – žáci obdrží od základní školy obě přihlášky již částečně vyplněné. 
Budou zde mít ověřené známky z posledních tří vysvědčení. 
Je nutné: 
- překontrolovat správnost údajů (adresa, telefony) – za správnost odpovídají rodiče 
- dopsat na přihlášku:  a) přesnou adresu školy, zvolený studijní obor, kód studia, (veškeré 
údaje v atlasech školství nebo na internetu), telefon uchazeče, zakřížkovat, zda se jedná o 
osobu se zdravotním postižením OZP. Nově se letos na přihlášce uvádějí dvě školy a dva 
obory vzdělání, pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu, druhá škola se 
na přihlášce nevyplňuje. 
b) termín přijímacích zkoušek – uvádí se termíny školní přijímací zkoušky (mělo by být 
zveřejněno na internetových stránkách příslušné školy. Termíny zkoušek v rozmezí od 22. 4. -
30. 4. 2015). Neuvádí se termín stanovený pro konání jednotných testů ve vyhlášeném 
pilotním ověřování (ten je totiž pevně dán – 15. 4. čtyřleté studium, 16. 4. – šestileté a 
osmileté studium) 
- zajistit doporučení lékaře (není nutné na všechny školy – informace najdete opět na 
internetu u příslušné školy, popř. mailem, telefonicky) 
- podepsat přihlášku – zákonný zástupce i uchazeč 
- odeslat na příslušnou školu nejpozději do 15. 3. Po tomto termínu jsou již přihlášky 
neplatné. 
Přihlášky je nejlépe odeslat doporučeně poštou (důležitý doklad o odeslání), popř. odevzdat 
osobně na příslušné škole (doporučuji opět vyžádat doklad o odevzdání). 
Informace pro rodiče vycházejících žáků z 5. ročníku 
Zápisové lístky jsou připraveny na základní škole – nutno rodiči vyzvednout osobně u 
ředitele školy nebo výchovného poradce. Veškeré ostatní náležitosti (i u přihlášek na školu) 
platí stejně jako u žáků 9. ročníků. 
 
V případě veškerých nejasností mě můžete kdykoliv kontaktovat. 
Taťána Hanzálková 
VP školy 
Veškeré informace naleznete také na stránkách www.cermat.cz  - Přijímací řízení SŠ 2015 
(seznam škol přihlášených k pilotnímu ověřování, ukázky testů apod.) 
 

http://www.cermat.cz/

