
Informace k vyplnění přihlášky 
  
Uchazeč oznamuje výchovnému poradci ZŠ svoji volbu k podání přihlášky. 
Výchovný poradce předá uchazeči příslušnou přihlášku k dovyplnění nebo 
úplnému vyplnění. 
Možnosti:  
1.Zákonný zástupce  dovyplňuje pouze stranu „A“ přihlášky. Škola vyplňuje stranu „B“, 
waldorfská část předává přihlášku třídnímu učiteli k doplnění klasifikace. Přihlášku 
potvrzuje podpisem ředitel školy. Dále škola okopíruje tiskopis pro druhou školu. Obě 
vyhotovení zákonný zástupce doručí na obě zvolené střední školy, na každou z nich po 
jednom vyhotovení. 
 
2.Zákonný zástupce nebo uchazeč vyplňuje přihlášky (2 ks) samostatně, uchazeč 
přihlášku podepisuje, dokládá ověřené kopie vysvědčení a obě vyhotovení zákonný 
zástupce  doručí na obě zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení. 
 
Při volbě 1 
- zákonný zástupce dovyplňuje pouze stranu A přihlášky (pozor vysvětlivky) 
POZOR na :   

- stupeň podpůrných opatření - vysvětlivka 5 
- uvést obě školy - pozor na pořadí vzhledem k termínu zkoušek                                             
- jedna škola (dva obory vzdělávání) – uvést dvakrát stejnou školu 
- hlásíte-li se pouze na jednu školu (jeden obor vzdělávání) – nevyplňujte druhou 

     - podpis uchazeče – dítěte 
- zákonný zástupce  + podpis zákonného zástupce  
- potvrzení lékaře – pouze má-li stanoveno SŠ 

     - termín odevzdání ZŠ Dědina k vyplnění strany B – nejpozději 28.2. 2020 
- termín odevzdání SŠ – do 1.3. 2020 
- další informace Mgr.Stanislav Šindelář, zřš 

 
Při volbě 2 
- zák. zástupce nebo uchazeč vyplňuje celou přihlášku stranu A i B (pozor vysvětlivky) 
POZOR na :   

- stupeň podpůrných opatření - vysvětlivka 5 
- uvést obě školy - pozor na pořadí vzhledem k termínu zkoušek                                             
- jedna škola (dva obory vzdělávání) – uvést dvakrát stejnou školu 
- hlásíte-li se pouze na jednu školu (jeden obor vzdělávání) – nevyplňujte druhou 

     - podpis uchazeče – dítěte 
- zákonný zástupce  + podpis zákonného zástupce  
- potvrzení lékaře – pouze má-li stanoveno SŠ 

     - vyplnit dané předměty, klasifikaci za dva ročníky (osmý, devátý - 1.pololetí)      
     - průměrný prospěch spočítat bez známky z chování 

- u Waldorfské školy vyplnit předměty známkou z převodu slovního hodnocení      
         (zažádat přes třídního učitele) nebo zkratkou SH (hodnocen slovně) 

     - doložit  ověřené kopie vysvědčení – u waldorfské školy slovní hodnocení 
        nebo převod slovního hodnocení na známky (zažádat přes třídního učitele)  
     - podpis uchazeče 
     - termín odevzdání SŠ – do 1.3. 2020 

- další informace Mgr.Stanislav Šindelář, zřš 
 


