Dotazy k přihlášce – odpovědi MŠMT
(1)

Kde dostanu přihlášku k přijetí do střední školy?

Formulář přihlášky může poskytnout střední škola, popř. základní škola. V elektronické podobě
si mohu přihlášku zdarma stáhnout na webu MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
Tyto formuláře s uvedením dvou škol, na které se žák hlásí, nahrazují předešlé formuláře
uvádějící v přihlášce jednu školu. Předešlé formuláře nelze použít z důvodu potřeby zasílání
výsledků jednotných testů oběma školám, pokud se účastní pokusného ověřování nového
způsobu přijímacího řízení.
(2)

Je základní škola povinna zdarma vydat žákům 2 přihlášky?

Povinnost základní školy vydat žákům přihlášky nebyla stanovena ani v předcházejícím období
a školy je objednávají pro žáky na základě dohody s rodiči, což mohou činit i nyní.
(3)

Musí uchazeč odevzdat formulář přihlášky s barevným rozlišením, nebo může
použít i černobíle vytištěný formulář?

Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.
(4)

Na kolik středních škol se mohu v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlásit?

Stále platí možnost podat až 2 přihlášky v rámci prvního kola (až na dvě střední školy, dva
obory vzdělání).
Při vyplňování tiskopisu se uvádí na obou tiskopisech obě školy, kam se přihlášky odevzdají,
nebo na jedné škole dva obory vzdělání, na které se uchazeč hlásí. Uvedené pořadí škol je shodné
na obou tiskopisech.
Tento postup platí v rámci prvního kola i při podání přihlášek na víceletá gymnázia a obory
vzdělání s talentovou zkouškou.
(9) Jak vyplnit přihlášku?
Pro školní rok 2015/2016 se vyplňuje přihláška v rozsahu uvedeném na stanoveném tiskopisu
přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) a pro obory vzdělání s talentovou
zkouškou (modrý podtisk). Přihlášku je možné vyplnit elektronicky.
Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou
zkouškou se uvádějí dvě školy (nebo dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když
se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě,
že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce
školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.
(5)

Jak vyplním kolonku „Termín přijímací zkoušky“ na přihlášce?

V uvedené kolonce se uvádí termíny „školní“ přijímací zkoušky, která může být stanovena
ředitelem školy (pokud ji škola z rozhodnutí ředitele školy koná podle § 60 odst. 2 školského
zákona), jak je uvedeno i v poznámce 3b na přihlášce. Tato kolonka není určena k vyplnění
termínu stanoveného pro konání povinné přijímací zkoušky z ČJL a Ma ve vyhlášeném
pokusném ověřování (je pevně dán).
(6)

Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné?

Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

(7)

Kdy je nezbytný lékařský posudek v přihlášce ke střednímu vzdělávání?

Do tiskopisu přihlášky pro daný obor vzdělání se lékařský posudek doplňuje (jako dosud) jen
v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní
způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů. (např. se nepožaduje pro obor Gymnázium, ale předkládá se u oboru
Gymnázium se sportovní přípravou).
(8)

Musí být přiložen lékařský posudek na samostatném tiskopisu, nebo stačí jeho zapsání
v přihlášce?

Zpravidla stačí vyplnění jen v přihlášce. Pokud je posudkový závěr obsáhlejší, přikládá se
jako příloha přihlášky. Přitom když se uchazeč hlásí v rámci jedné přihlášky k přijetí ve dvou
různých oborech vzdělání (např. Obchodní akademie a Zdravotnický asistent), může lékařský
posudek (posudkový závěr) obsahovat takové hodnocení zdravotní způsobilosti uchazeče, které
zohlední jeho předpoklady pro každý z obou oborů vzdělání. K přihlášce pro dotčený obor
vzdělání lze i v dalších kolech přijímacího řízení přiložit ověřenou kopii posudku, který vyjadřuje
způsobilost vzdělávat se (nemusí být vystaven znovu).
(9)

Dokdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy?

Vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Musí být střední škole, kam se uchazeč hlásí,
odevzdána (nebo doručena) zákonným zástupcem nebo uchazečem (podle § 60 odst. 5
školského zákona) do 15. března 2016 (u nástavbového studia do 20. března) nebo v případě
přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu (podle § 60b školského
zákona). Nepředkládá se prostřednictvím základní školy. Přihlášku lze v těchto termínech podat
i prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Přihlášku lze okopírovat (v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout). Obě
vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis
známek z vysvědčení (pokud nejsou k přihláškám přiloženy ověřené kopie vysvědčení). Při
potvrzování prospěchu žáků na přihláškách základní školou by neměly být pro 1. kolo
přijímacího řízení potvrzeny více než dvě přihlášky na dvě školy, které může uchazeč uplatnit.
Po (případném) doplnění lékařského posudku zašle uchazeč přihlášky na obě zvolené střední
školy, na každou z nich po jednom vyhotovení.
(10) Kolik přihlášek mám možnost podat v druhém kole přijímacího řízení?
V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není i nadále počet přihlášek omezen; obdobně tomu
bylo i v předcházejícím období.
(11) Jak je to s vyplňováním škol v přihlášce podávané v dalších kolech přijímacího řízení?
Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který
může uchazeč uplatnit). Vyplňuje se obdobně s tím, že se na něm vyplňuje jen jedna škola, do
níž se přihláška podává.
(12) Když jsem žákem 1. ročníku střední školy a chci být přijat na základě podané
přihlášky do 1. ročníku jiné střední školy, můžu dostat zpět zápisový lístek pro
uplatnění na druhé škole nebo získat jiný? Mám napřed požádat o ukončení studia?
V tomto případě se nežádá o ukončení vzdělávání, ani o přijetí ke střednímu vzdělávání podle
§ 60 školského zákona (pro přijetí by uchazeč potřeboval druhý zápisový lístek, který mu podle
§ 60a odst. 3 školského zákona nemůže být vydán). Žák využije možnosti požádat o přestup
podle § 66 školského zákona, kde se zápisový lístek nepředkládá. K tomu se upozorňuje, že
zápisový lístek se vydává zpět jen výjimečně v souladu s § 60a odst. 7 školského zákona.

