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Jak vyplnit přihlášku ke studiu na SŠ 
 
 
Přihlášku ke studiu většinou poskytuje základní škola, ale můžete si ji stáhnout 
i	z	našich stránek.  
 
Originální formulář má růžový podklad, ale vytištěná přihláška může být 
i	černobílá. Musí být vytištěna oboustranně na jeden list.  
 
 

Strana A 
 
Údaje o uchazeči 
Jméno, příjmení, osobní a kontaktní údaje, adresa trvalého pobytu 
 
Adresa pro doručování (pokud se liší od adresy trvalého pobytu): 
Má-li zákonný zástupce, který je uveden na přihlášce, zřízenou datovou schránku 
fyzické osoby, uvede její identifikátor (7 znaků) na přihlášce. Neuvádějte 
identifikační znaky jiné datové schránky, je nezbytně nutné, aby byl majitel DS 
totožný se zákonným zástupcem, uvedeným na přihlášce ke studiu.  
Datovou schránku nelze využít pro podání přihlášky. Tu je třeba doručit osobně 
do sídla školy nebo odeslat ve stanoveném termínu poštou.  
 
Kontakt na zákonného zástupce 
Uveďte telefon i email (čitelně). 
 
Pořadí zvolených škol 
Uchazeč se může hlásit na dvě různé školy. Vyplňuje tedy dvě přihlášky, jednu 
odevzdá na jedné škole, druhou na druhé. Obě přihlášky musí být vyplněny 
shodně a to včetně pořadí škol. Ve škole, kterou uvedete na řádku „1. škola“, 
budete konat přijímací zkoušku v 1. termínu. Ve škole, kterou uvedete na řádku 
„2.	škola“, budete konat přijímací zkoušku v 2. termínu. Pokud budete přijati na 
obě školy, rozhodujete se pro jednu z	nich až po zveřejnění výsledků přijímacího 
řízení. Svou volbu potvrdíte   podáním zápisového lístku na školu, kterou jste si 
zvolili ke studiu. 
 
Jednotná a školní přijímací zkouška 
Termín jednotné přijímací zkoušky, stanovený MŠMT, je pro zájemce o studium 
na gymnáziu povinný, proto v	přihlášce zaškrtnete „ano“, pokud se zájemce 
nehlásí také na sportovní gymnázium (viz vysvětlivky ve formuláři přihlášky). U 
školní přijímací zkoušky na Doctrina-Podještědské gymnázium uveďte 
odpovídající datum jednotné zkoušky, obě se konají v	jednom dni.   
 
Identifikační údaje školy  
Doctrina – Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec  
Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 
Obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 
 
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu není pro studium na gymnáziu 
vyžadováno. Tato část přihlášky se nevyplňuje.  
 



 

IČO: 467 08 812 IZO: 108 030 598 bankovní spojení: 288729545/0300 

Sokolovská 328 460 14 Liberec 14 P.O.BOX 28 tel.: 485 123 556 www.gdoctrina.cz 

Přihlášku musí podepsat ten zákonný zástupce, který je na přihlášce jmenovitě 
uveden.  
 
Přihlášku vyplňte prosím čitelně. 
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Chování a prospěch 
Vyplní se klasifikace za poslední dva školní roky. V	případě, že tuto stranu 
nepotvrzuje příslušná základní škola, je třeba hodnocení za poslední dva ročníky 
doložit ověřenými opisy vysvědčení.  
 
Schopnosti a zájmy uchazeče 
Kopie diplomů, osvědčení, certifikátů atp. připojte k	přihlášce jako přílohy. 
  
 Děkujeme. 
 


