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Přihláška na střední školu 

 
Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za 
nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. U uchazečů s nařízenou 
ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech 
podat přihlášku ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy, přičemž o podání přihlášky bezodkladně informuje zákonného 
zástupce uchazeče. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také 
souhlas uchazeče s jejím podáním. 
 
Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-
vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v). 
 
Součástí přihlášky jsou níže uvedené doklady, včetně posudku o splnění podmínek 
zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. 
 
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud 
uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru 
vzdělání, kam podává druhou přihlášku. 
 
Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 
1. března. 
 
V případě uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou předává údaje z 
přihlášky škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen "Centrum") do 10 
dnů po termínu stanoveném v odstavci 5 způsobem stanoveným prováděcím 
právním předpisem. 
 
Součástí přihlášky ke vzdělávání (dále jen "přihláška") jsou tyto doklady nebo jejich 
ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak, 

a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní 
povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění 
povinné školní docházky, 
b) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí 
základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před 
splněním povinné školní docházky, 
c) vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého 
a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího 
stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia, 
d) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil 
povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku osmiletého 
nebo šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře, 
e) doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí 
do nástavbového studia, 
f) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí 
do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo 
zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, 
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g) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání1), pokud je podle 
nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek 
zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání, 
h) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro 
nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími 
potřebami, 
i) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo 
ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, 
nebo 
j) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného 
zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v 
případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání. 

Součástí přihlášky nemusí být doklad nebo jeho úředně ověřená kopie, pokud je 
klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou, ve 
které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil nebo 
ukončí základní vzdělávání. Klasifikace v přihlášce ke střednímu vzdělávání, kterou 
ověřuje škola, potvrzuje škola otiskem razítka a podpisem ředitele školy nebo jím 
pověřeného zaměstnance. 
Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený v písm. a) 
až f), i) a j), předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím 
žákem. 
Součástí přihlášky jsou dále doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení 
stanovených ředitelem školy. 
Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou 
přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího 
programu v tomtéž pořadí. 
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Vzor přihlášky SŠ – denní studium 
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Vzor přihlášky pro obory s talentovou zkouškou 



 

IČ:25142771 Zapsána v obchodním rejstříku 
Tel.: 272 650 588 Městským soudem v Praze 
info@spgsfuturum.cz Oddíl C, vložka 53199 

Střední pedagogická škola Futurum, s. r. o. 
Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10 
www.spgsfuturum.cz 

 



 

IČ:25142771 Zapsána v obchodním rejstříku 
Tel.: 272 650 588 Městským soudem v Praze 
info@spgsfuturum.cz Oddíl C, vložka 53199 

Střední pedagogická škola Futurum, s. r. o. 
Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10 
www.spgsfuturum.cz 

 
  



 

IČ:25142771 Zapsána v obchodním rejstříku 
Tel.: 272 650 588 Městským soudem v Praze 
info@spgsfuturum.cz Oddíl C, vložka 53199 

Střední pedagogická škola Futurum, s. r. o. 
Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10 
www.spgsfuturum.cz 

 
Vzor přihlášky – nástavbové studium 
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Vzor přihlášky – ostatní obory vzdělání 
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