Co ještě doplnit na originály přihlášek ?
Pozn. Žák obdrží ve škole dva naprosto stejné originály přihlášek ( budou vyplněné na základě kopie odevzdané žákem
vých.poradci)

Strana A
Číslo přihlášky: Nevyplňujte, číslo si doplní střední škola.
Termín přijímací zkoušky: Kolonku nechejte volnou v případě, že se žák účastní jednotného testování z M a ČJ, které se koná
12.4. nebo 16.4.2018 ( u víceletých gymnázií 13.4. nebo 17.4.2018). Pokud má škola vlastní přijímací
zkoušky, pak na svých internetových stránkách uvádí dva možné termíny (počínaje 22.4.2018), a vy si jeden
z nich vyberete a napíšete do kolonky.
V: Místo ( město, vesnice)
Dne: Datum, kdy přihlášku podepisujete.
Podpis uchazeče: Žák se podepíše.
Podpis zákonného zástupce: Podepíše se ten zákonný zástupce, který je uveden na přihlášce.
Rodné číslo zákonného zástupce: Vypíše se ručně pro toho zákonného zástupce, který je uveden na přihlášce.
Lékařský posudek: Vyplňuje lékař v případě, že to škola pro daný obor vyžaduje. Nechejte potvrdit pouze na tu přihlášku,
kterou budete na danou školu zasílat.
(Gymnázia lékařský posudek pro své obory nevyžadují, výjimkou jsou gymnázia se sportovním zaměřením.)
Pozn. Kolonka pro lékařský posudek je užší, proto může lékař napsat lékařský posudek zvlášť a vy jej zašlete
spolu s přihláškou jako přílohu.

Strana B
Schopnosti, vědomosti:: Nevyplňuje se. Pokud byl žák úspěšný ve vědomostních soutěžích v okresních a vyšších kolech, pak se
přikládají kopie diplomů potvrzené základní školou. Sledujte internetové stránky příslušných škol, zda k těmto
úspěchům přihlíží.
Listů příloh: Vyplňuje se v případě, že k přihlášce přikládáte např. kopie diplomů, doporučení z pedagogicko-psychologické
poradny (u žáků s SPU, kterým poradna doporučuje případné zohlednění u zkoušek), vyjádření sportovního klubu,
lékařský posudek, atd.

V případě dalších dotazů se na mě obraťte v době konzultačních hodin ( Po 14.00 až 14.50 hod.), popř. si domluvte schůzku na jiný
termín na y.reimerova@volny.cz
Yvona Reimerová
výchovný poradce

Originály přihlášek
Po jejich doplnění je musíte doručit na střední školy nejpozději
do 1. 3. 2018 !!
Přihlášku můžete zanést na školu osobně nebo zaslat doporučeně poštou (podací lístek uschovejte).

