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Informace k vyplňování Přihlášky na střední školu 
 

A. Přihlášky zajistí a vyplní naše škola – chceme tak zamezit zbytečným chybám a usnadnit práci 

rodičům našich žáků. 

B. Abychom přihlášky mohli vyplnit, potřebujeme znát níže uvedené informace. 

C. Dolní část tohoto formuláře - vyplněnou čitelně a správně ve všech bodech vraťte osobně nebo po 

dítěti do školy nejpozději do pátku 25. ledna 2019. 

D. Vyplněné přihlášky žáci obdrží nejpozději 4.2.2019  (samozřejmě pokud sami odevzdají v termínu). 

Přihlášky podepíše žák + zákonný zástupce. Poté je nutno přihlášku odevzdat osobně ředitelství 

vybrané střední školy (max. 2 školy!) nebo odeslat doporučenou poštou do 1. března 2019. POZOR 

- u některých oborů je nutné mít přihlášku potvrzenou lékařem (zjistíte v katalogu škol, který všichni 

vycházející žáci obdrželi v říjnu).  

E. Poté, co obdržíte ze střední školy (případně z obou středních škol) oznámení o přijetí, potvrdíte váš 

zájem o jednu konkrétní školu odevzdáním „zápisového lístku“ ve vybrané škole (zápisový lístek 

vyplní a předá vašemu dítěti – nejdříve v posledním dubnovém týdnu - naše škola, tedy ZŠ Bruntál, 

Okružní 38). 

F. V případě jakýchkoliv nejasností nebo potíží se obraťte na ředitelství ZŠ nebo přímo na výchovnou 

poradkyni Mgr. Alenu Buráňovou (kontakty najdete na webu školy). Můžete také postupovat dle 

pokynů v informační brožuře, kterou vaše děti obdržely z IPS Úřadu práce. 
 

Návratka  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 Jméno a příjmení dítěte: ...........……………................................................. 

 Přesný plný název a adresa vybraných maximálně dvou škol: 

 

 

1. ..................................................................................................................................................... 

  

 Číslo kódu a název oboru: .......................................................................................................... 

 

 

       2. ....................................................................................................................................................... 

 

 Číslo kódu a název oboru: ........................................................................................................... 

 

 

 Jméno, příjmení a přesná adresa bydliště zákonného zástupce dítěte, který má být vyrozuměn o 

přijetí/nepřijetí dítěte na SŠ: 

 

 ...................................................................................................................................................... 

 

 

 ...........................................................................   ....................................................... 

  podpis žáka + příjmení žáka hůlkovým písmem         podpis zákonného zástupce 

 

V : ............................................ dne : .................................... 

mailto:reditel@zsbrok.cz

