
Návod k vyplnění přihlášky ke vzdělávání na SŠ 

Pokud vyplňujete formulář v Excelu, tabulka je uzamčena s výjimkou polí určených k vyplnění. 

Pokud vyplňujete přihlášku ručně, vyplňte ji čitelně tiskacím písmem. 

První strana 

Příjmení uchazeče: 

Jméno uchazeče: 

Rodné příjmení: uveďte pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího. 

Místo narození: uveďte město a stát. 

Datum narození: napište ve formátu DD, MM, RRRR. 

Rodné číslo: 

Státní občanství: napište název státu nebo jeho oficiální zkratku. 

Adresa trvalého pobytu: napište v pořadí ulice, číslo popisné/orientační, PSČ, obec. 

Kontakt na uchazeče: 

Stupeň podpůrných opatření: vyplňte v případě, pokud je uchazeč osobou se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žádá úpravu podmínek v přijímacím řízení. Doložte doporučením školského 

poradenského zařízení. 

Adresa pro doručování: pokud chcete korespondenci posílat jinam než na adresu trvalého bydliště 

uchazeče. Tuto adresu napište v pořadí ulice, číslo popisné/orientační, PSČ, obec. 

Kontakt na zákonného zástupce: uveďte kontaktní telefony nejlépe na oba zákonné zástupce (e- mail 

uveďte pouze, pokud jej denně kontrolujete).  

Název a adresa střední školy: Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. 

Obor vzdělání:  pro osmiletý studijní obor napište -  7941K/81 Gymnázium  
pro šestiletý studijní obor napište - 7943K/61 Dvojjazyčné gymnázium  
pro čtyřletý studijní obor napište -  7941K/41 Gymnázium 

Ročník SŠ: nevyplňujte. 

Jednotná zkouška: škrtněte ne. 

Termín školní přijímací zkoušky: nevyplňujte, škola nemá školní přijímací zkoušku. 

Zkrácené studium: škrtněte ano. 

V: místo. 

Dne: napište aktuální datum. 



Podpis uchazeče: 

Zákonný zástupce uchazeče: uveďte jméno a příjmení obou zákonných zástupců. 

Podpis zákonného zástupce: podpisy obou zákonných zástupců. 

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání: potvrzení nevyžadujeme, nechejte prázdné. 

Druhá strana 

IZO školy nebo RED IZO školy: najdete na vysvědčení. 

Ročník (slovně): pro studijní obor osmiletý  - čtvrtý, pátý 
  pro studijní obor šestiletý  - šestý, sedmý 
  pro studijní obor čtyřletý – osmý, devátý. 

Předmět: vypište pouze chování, povinné a volitelné předměty a jejich známky na vysvědčení. 

Nepište volitelné předměty a kroužky. 

Průměrný prospěch: zaokrouhlete na 2 desetinná místa. Chování se do průměru nepočítá. 

Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další: není potřeba uvádět. Místo toho doložte 
kopie diplomů – zohledňujeme umístění v okresních a vyšších kolech předmětových soutěží 
vyhlašovaných MŠMT: 

o Matematická olympiáda 

o Fyzikální olympiáda 

o Chemická olympiáda 

o Biologická olympiáda 

o Soutěže v cizích jazycích 

o Olympiáda v českém jazyce 

o Dějepisná olympiáda 

o Zeměpisná olympiáda 

o Matematický klokan 

o Astronomická olympiáda 

o Pythagoriáda 

Sportovní, hudební, výtvarné a další soutěže v přijímacím řízení nezohledňujeme. 

Listů příloh: pokud dokládáte posudek z pedagogicko-psychologické poradny u uchazečů se 

speciálními vzdělávacími potřebami nebo kopie diplomů, napište počet přiložených listů. 

Potvrzení opisu klasifikace z vysvědčení školou: křížkem označte tuto možnost a nechejte potvrdit 

základní školou. 

Tisk formuláře 

Formulář musí být vytištěn oboustranně. Přihlášky na dvou samostatných listech nebudou přijaty. 

Přihláška nemusí být vytištěná barevně. 

 



Doručení přihlášky 

Přihláška musí být doručena do kanceláře školy nejpozději do 1. 3. 2017. Přihlášky doručené po 

tomto datu nebudou přijaty. Pokud posíláte přihlášku poštou, pošlete ji doporučeně a uschovejte 

podací lístek pro případ reklamace. 

  

  

 


