PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
1) Základní údaje
Je nutné vyplnit tyto údaje o uchazeči: příjmení, jméno, místo narození, datum narození, rodné číslo,
státní občanství a adresa
Doporučení školského poradenského zařízení:
Pokud má uchazeč nějaké studijní potíže – se čtením, psaním atp., nebo zdravotní postižení –
zrakové, sluchové, tělesné atp. a má Doporučení (nejčastěji Pedagogicko-psychologické poradny)
pro úpravu podmínek při přijímačkách (nejčastěji navýšení času) označíte „ano“ a toto
Doporučení přiložíte k přihlášce. Pokud se Vás nic z dříve uvedeného netýká, označíte „ne“.
Kontakty: kontakty na uchazeče uvádět nemusíte, vždy kontaktujeme pouze rodiče
kontakty na rodiče – nejlépe uvést telefon a email (stačí na jednoho z rodičů),
minimálně však alespoň jeden z těchto kontaktů
2) Údaje o školách
Stručné vysvětlení jak přijímačky fungují pro lepší pochopení vyplnění tohoto oddílu:
Každý uchazeč má právo podat přihlášku na dvě školy.
Na každé z těchto škol bude ve dvou dnech (termíny vyhlášené MŠMT stejné pro všechny SŠ
v republice) konat testy z ČJ a M (dvě různé varianty testů připravované Cermatem).
Obě školy pak pošlou testy k vyhodnocení do Cermatu. Ten následně oběma školám zašle lepší
výsledek každého uchazeče.
Pokud tedy uvedete pouze jednu školu, připravíte se o možnost jakéhosi „reparátu“, pokud by
uchazeč při prvním testu např. „zazmatkoval“, nebo by se mu prostě nepodařil.
Není však možné konat oba dva termíny testů pro stejný obor/typ studia na jedné a téže škole.
Školy uváděné na přihlášce tedy musí být dvě různé školy, případně stejná škola ale dva
rozdílné obory.
V jakém pořadí školy uvádět?
Pokud tedy podáváte přihlášku na dvě různé školy (většina případů), musíte vyplnit dvě přihlášky,
které musí být naprosto totožné. Pořadí škol na obou přihláškách musí být stejné!
Pořadí škol nemusí vyjadřovat Vaše preference pro tu kterou školu, udává pouze, který den, na které
škole bude uchazeč psát testy. Pokud bude následně přijat na obě školy, může se rozhodnout pro
libovolnou z nich, bez ohledu na to, v jakém pořadí jsou uvedené na přihlášce.
Každou vyplněnou přihlášku musíte následně podat (osobně nebo poštou) na každou jednu školu –
školy si mezi sebou přihlášky, případně údaje z nich nepředávají.
V případě našeho gymnázia tedy uvedete jako 1. školu nebo jako 2. školu:
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, p. o.,náměstí Komenského 945/4, Znojmo
Obor vzdělání:
buď pro 4-leté studium
nebo pro 6-leté studium
nebo pro 8-leté studium

79-41-K/41 Gymnázium
79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium
79-41-K/81 Gymnázium

Jednotná zkouška ano/ne: v naprosté většině případů označíte„ano“(uchazeč bude psát testy z ČJ a M)
Zkrácené studium ano/ne: označíte „ne“
Termín školní přijímací zkoušky: v případě naší školy (a naprosté většiny ostatních škol)
neuvádějte nic. Neuvádí se zde termíny jednotné zkoušky, vyhlašované MŠMT. Ty jsou jasně dané
a není třeba je někde uvádět. Každá škola má právo uspořádat „školní“ přijímačky pro vlastní

potřebu. Např. pokud by si chtěla ověřit znalosti uchazečů z jiných předmětů než ČJ a M. Většina
škol této možnosti nevyužívá.
Nezapomeňte na podpisy!!!
Je nutný podpis uchazeče a podpis zákonného zástupce.
Mezi těmito kolonkami je datum narození – jedná se o datum narození zákonného zástupce – není
nutné jej uvádět. Dále uveďte jméno a příjmení zákonného zástupce (pro potřeby zasílání
písemností poštou).
3) Závěr o zdravotní způsobilosti:

PRO GYMNÁZIA NENÍ POTŘEBNÝ!

4) Opis klasifikace (2. strana přihlášky)
Jsou dvě možnosti jak doložit opis klasifikace ze ZŠ:
________________________________________________________________________________
a) opis Vám vyhotoví a potvrdí ZŠ
Většina ZŠ dnes již svým žákům tiskne celou přihlášku včetně údajů o uchazeči, zákonném
zástupci a právě i známkách. Dejte však pozor – někdy je třeba u přihlášek vyhotovených ZŠ
doplnit názvy škol na které se uchazeč hlásí (viz bod 2), vždy je pak třeba doplnit podpisy na
první straně!
Může se stát, že si známky budete muset vypsat sami podle vysvědčení (viz níže) a škola Vám je
„jenom“ potvrdí (razítkem a podpisem ředitele).
________________________________________________________________________________
b) opis známek vyhotovíte sami
Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete informovat Vaši ZŠ, můžete přihlášku ke studiu podat v
podstatě bez jejího vědomí. (O případném přijetí a tedy Vašem zájmu o změnu školy, ji však
informovat musíte! Stejně budete následně potřebovat Zápisový lístek, který Vám vystaví právě
jenom ZŠ.)
V takovém případě musíte tedy předměty a k nim náležející známky za jednotlivá pololetí vypsat
sami podle vysvědčení a to následovně:
- na prvním řádku se uvádí chování, následují předměty dle vysvědčení
4. třídy (pro 8-letý typ studia)
- v 1. sloupci se uvádí prospěch za 1. pololetí
6. třídy (pro 6-letý typ studia)
8. třídy (pro 4-letý typ studia)
- 2. sloupec se ve školním roce 2020/2021 nevyplňuje!!!
- ve 3. sloupci se uvádí prospěch za 1. pololetí

5. třídy (pro 8-letý typ studia)
7. třídy (pro 6-letý typ studia)
9. třídy (pro 4-letý typ studia)

- 4. sloupec zůstává vždy prázdný
- poslední řádek – Průměrný prospěch – počítá se bez známek za chování!!, uvádí se zaokrouhleně
na dvě desetinná místa
Nakonec je potřeba doplnit už jen podpis uchazeče! (okénko vpravo dole nadepsané Potrvzení
opisu klasifikace) a přiložit kopie vysvědčení z nichž jste známky vypisovali.
KOPIE NEMUSÍ BÝT ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ!

Schopnosti, vědomosti, zájmy, …
Pro naši školu zde není potřeba uvádět nic. Úspěchy v soutěžích, za které udělujeme body, je
potřeba doložit diplomy, případně potvrzením ze ZŠ, ale není nutné je uvádět zde. Více informací o
bodech za olympiády a soutěže viz základní informace o přijímacím řízení na našich webových
stránkách.

NA CO TEDY HLAVNĚ NEZAPOMENOUT!
Jméno a příjmení uchazeče.
Kontakt na rodiče.
Podpis uchazeče a podpis zákonného zástupce na první straně.
Opis klasifikace na druhé straně.
(pokud vyplňujete sami tak přiložit kopie vysvědčení)
Všechny ostatní údaje se dají doplnit po telefonu, ale kvůli těmto chybějícím údajům
byste se bohužel museli dostavit osobně.

