
Pokyny a poznámky k vyplňování přihlášek ke vzdělávání - GČB 

Tiskopis si můžete stáhnout z našich stránek. 

Řádně a čitelně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání je třeba doručit nejpozději do 1. března 2023. 

1. strana 

Evidenční číslo přihlášky: nevyplňuje se. 

Příjmení uchazeče: zejména cizinci uvedou podle osobního dokladu totožnosti. 

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

Jméno: popřípadě jména - zejména cizinci uvedou jméno podle osobního dokladu totožnosti. 

Místo narození: nutno uvést město, zemi pouze v případě, že se uchazeč narodil jinde než v ČR. 

Státní občanství: nutno uvést stát. 

Datum narození: nutno uvést. 

Rodné číslo: nutno uvést. 

Adresa trvalého pobytu: nutno uvést. 

Adresa pro doručování písemností: uvést pouze pokud se písemnosti nezasílají na adresu trvalého pobytu 

uchazeče, nebo datová schránka. 

Doporučení školského poradenského zařízení: nutno vyplnit - nehodící se škrtne. 

Kontakt na zákonného zástupce: nutno uvést telefon i e-mail. 

Kontakt na uchazeče: nutno uvést. 

Název a adresa střední školy: Pokud jsou uvedeny 2 školy a obory vzdělání, uvádí se tyto školy a obory vzdělání 

na obou tiskopisech ve stejném pořadí. Pořadí škol neznamená jejich preferenci. Rozhoduje pouze o termínech 

konání zkoušky.  

 Obor vzdělání - osmileté studium - 79-41-K/81 

  - čtyřleté studium -  79-41-K/41 

Jednotná zkouška: nevyplňuje se. 

Termín školní přijímací zkoušky: nevyplňuje se. 

Datum a podpis uchazeče: nutno vyplnit. 

Zákonný zástupce uchazeče: zákonný zástupce, na kterého bude zasílána pozvánka, ev. rozhodnutí, čitelně 

vyplní hůlkovým písmem jméno a příjmení a uvede datum narození, připojí podpis. Adresu trvalého pobytu 

vyplní pouze v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu uchazeče. 

Lékařské potvrzení: nevyžadujeme. 

 

2. strana 

IZO školy: škola, ze které se uchazeč hlásí ke studiu, je uvedený na vysvědčení. 

Chování a prospěch: uvedou se předměty a známky na posledních 2 pololetních vysvědčeních a průměrný 

prospěch vypočtený na 2 desetinná místa, chování se nezapočítává do průměrného prospěchu. 

Razítko a podpis ředitele školy: nutné uvést při potvrzení opisu klasifikace.  


