
QR kód – vygeneruje ho systém 
Bakaláři (Jedná se o souhrn všech 
tištěných informací na přihlášce.) 

KONTROLA: Příjmení a jméno 
uchazeče; místo narození, datum 
narození a rodné číslo; adresa 
trvalého pobytu (Nahlášená oficiální 
adresa v systému Bakaláři.)

Adresa pro doručování – bude 
uvedena pouze v případě, že se liší 
od adresy trvalého pobytu. 

KONTROLA: Informace o zákonném 
zástupci uchazeče (Bude zde napsán 
rodič, který zastupuje žáka v oficiálních 
záležitostech a který bude podepisovat 
přihlášku – v systému Bakaláři je 1 z nich 
uveden po celou dobu školní docházky.)

Doporučení… - jestliže bude žák 
dokládat k přihlášce zprávu z PPP, tak 
škrtá ne, jinak se škrtá ano

Termín školní přijímací zkoušky –
řeší se pouze v případě, že škola 
nějaký vypisuje, např. pedagogické 
školy, obory s fyzickými testy apod. 
(Nejedná se o jednotnou přijímací 
zkoušku JPZ vyhlášenou celostátně 
v dubu.)

Zpráva lékaře – jestliže obor, na 
který se žák hlásí vyžaduje 
zdravotní prohlídku, musí se 
s oficiální přihláškou dojít k 
obvodnímu lékaři (Info jsou 
uvedeny jako PLPP v atlasu školství.)

Kontakt na zák. zástupce – bude zde 
telefon popř. e-mail na rodiče, který 
podepisuje přihlášku. (Kontakt na 
uchazeče – telefon být nemusí, mail bude 
automaticky školní.)

Zkrácené studium – vyplňuje ten, 
kdo přechází z jiné SŠ (Všichni v 
posledním ročníku ZŠ škrtají ano.)

Datum narození – datum rodiče, 
který podepisuje přihlášku 
(Zastupuje žáka a vstupuje tak do 
správního řízení, proto zde musí být 
uvedeno.)

Škola – modrou nemazací tužkou; 
čitelně (Ideálně hůlkovým, klidně do 
2 řádků.) celý název školy a adresa
Obor – kód a celý název oboru
NEŠKRTAT, NEPOUŽÍVAT 
MAZACÍ PÁSKU APOD. (NIKDE 
V CELÉM FORMULÁŘI)
Na 1. místo se píše škola, která se 
preferuje jako první. 
Obě přihlášky jsou napsány 
naprosto shodně. 

Jednotná zkouška – vyplňuje ten, kdo 
podával přihlášku na gymnázium se 
sportovní přípravou 

V, dne – zapisuje se většinou místo 
bydliště a dne nesmí překročit 1. 3.

Odeslat na školy do 1.3.!



IZO školy – tiskne se automaticky ze 
systému Bakaláři

Předmět – uvedené předměty za 
poslední pololetí daného ročníku a 
předchozí ročník s klasifikací

Schopnosti… - jestliže žák 
navštěvuje nějaký klub, který mu 
vystaví potvrzení a je využitelné pro 
získání bodů u přijímacího řízení, 
zapíše; jestliže se žák účastnil 
nějakého kola okresní a vyšší 
soutěže (např. matematická olympiáda, 
Kopidlenský kvítek, …), zapíše; 
potvrzení o práci jako praktikant na 
táboře, …

Listů příloh – jestliže dokládá žák k 
přihlášce nějaké další dokumenty, 
napíše počet listů příloh (Doporučení 
školského poradenského zařízení, 
potvrzení o účasti na soutěži, …) 

Křížkem… - vyplní škola (Jestliže si 
uchazeč nevyplňuje přihlášku sám.)

Podpis… - podepisuje ředitelka školy 
a potvrzuje razítkem správnost 
vyplněných údajů týkajících se 
prospěchu žáka


