
    Vážení rodiče, 

vzhledem k blížícímu se termínu odevzdání přihlášek na střední školy Vám sdělíme několik důležitých 

údajů: 

- pro Vaši představu, jak vypadají přihlášky, Vám posílám kopii tiskopisu a na tuto kopii v lednu 

vyplníte a napíšete obě vybrané střední školy 

- 2 originály přihlášek jsme připraveny vytisknout z programu Bakalář 

 i s přehledem o chování a prospěchu žáka 

- k tomu budeme potřebovat od Vás přesné vyplnění s podpisem žáka  a rodiče    - prosím vyplnit 

na tiskopisu část A 

- v případě, že již znáte volbu SŠ, můžete vyplněné tiskopisy posílat po žácích / pí Hawrylukové/ 

průběžně již v lednu – doporučujeme    do 31. ledna 2023 všem, kteří pojedou na LVK. Všichni 

žáci, kteří neodjíždějí na LVK, mají možnost odevzdat nejpozději do 8. února 2023 /žáci mají 

v pátek 3. 2. pololetní prázdniny , potom LVVZ a jarní prázdniny/ , dne 20. 2. 2023  /pondělí po 

jarních prázdninách/ žáci obdrží hotové přihlášky - žáci si připraví desky, ať přihlášky neponičí 

- vyhotovené 2 originály přihlášek potvrdí podpisem a razítkem paní ředitelka školy 

Dále: 

- přihlášky podepíšete Vy a Vaše děti 

- někteří žáci budou potřebovat na přihlášce vyjádření lékaře, tj. lékařský posudek o zdravotní 

způsobilosti ke vzdělání – každý rodič si zjistí na příslušných SŠ, jestli tyto školy lékařský posudek 

požadují 

- rodiče sami doporučeným dopisem nebo dopisem na doručení odešlou přihlášky na příslušné 

školy, možná nejlépe předají osobně na ŠS a nechají si vystavit potvrzení o přijetí 

- termín odevzdání řediteli střední školy - do 1. března 2023 

- rodiče žáků se specifickými poruchami učení mohou k přihlášce přiložit vyjádření Pedagogicko-

psychologické poradny – sami o toto vyjádření požádají  PPP v Jílovém u Prahy 

- žáci obdrží na naší základní škole 1 Zápisový lístek - do 15. března 2022 

- termíny přijímacích zkoušek pro 9. ročník jsou v dubnu /13. + 14. 4./  

- sledujte Internet 

- výsledek přijímacích zkoušek se dozvíte po 28. 4. 2023 z Internetu -  

- ? po přijímacím řízení na SŠ obdržíte od SŠ Rozhodnutí o přijetí na SŠ 

- po konečné volbě a rozhodnutí o nástupu na konkrétní SŠ vyplníte Zápisový lístek a žáci jej 

přinesou na naši ZŠ k potvrzení ŘŠ 

- do 10 pracovních dnů ode dne doručení Rozhodnutí o přijetí odevzdáte vyplněný a potvrzený 

Zápisový lístek na vybrané střední škole / jako potvrzení nástupu na konkrétní SŠ/ 

- v případě poškození, ztráty nebo nesprávného vyplnění budete žádat o nový Zápisový lístek 

na krajském úřadě 

- přejeme všem hodně úspěchů při přijímacích zkouškách!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

                          Mgr. Jana Hawryluková, výchovná poradkyně 

 


