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Standardní náležitosti přihlášky ke studiu  na střední škole / SŠINFOTECH FM 
 

Pro vyplnění přihlášky/šek použijte námi přiložené vzory, návody i předvyplněné formuláře 
 

 Formulář přihlášky uchazeči poskytne ZŠ, popř. SŠ. V elektronické podobě jsme pro vás připravili všechny vzor 
fiktivně vyplněné přihlášky, proto abychom odstranili nepřesnosti v jejím vyplňování. Lze také využít obecný 
tiskopis přihlášky MŠMT, který rovněž naleznete na našem webu  

 Čitelně vyplňte všechny základní identifikátory (jméno, příjmení, bydliště, všechny kontakty atd.) 
 Nutně vyplňte všechny dostupné kontakty (mobil, e-mail - vše čitelně - důležité)  
 Nutné je uvést, kdy se dostavíte na školní přijímací zkoušku 
 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nevyžadujeme! 
 Nezapomeňte přihlášku podepsat (jak zákonný zástupce, tak i uchazeč) 

 Přihláška musí obsahovat vyplněné údaje ze ZŠ (hodnocení z 8. a 9. třídy ZŠ., podpis a razítko ZŠ),  
 

Termíny pro konání přijímacích zkoušek (PZ) - jinak nazývaná jednotná zkouška 

Jednot. zk - 1. termín - škola uvedena 1. místě 13. dubna 2023, na přihlášku se neuvádí! 
Jednot. zk. - 2. termín - škola uvedena 2. místě 14. dubna 2023, na přihlášku se neuvádí! 
Školní přijímací zkouška - 1. termín 17. duben 2023; určený školou, (volte spíše 1. termín) 
Školní přijímací zkouška – 2. termín 19. duben 2023; určený školou                        

 
 Pokud to bude jen trochu možné, volte vzhledem k jednodušším organizačním podmínkám  17. 4. 2023 

 
Doklady, které mohou být součástí přihlášky jako příloha 
 

 rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu, je-li uchazeč osobou zdravotně 
znevýhodněnou (speciální pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna apod.) 

 posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, 
který je zdravotně znevýhodněn, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při průběhu 
přijímacího řízení 

 doklad o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní 
docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou 

 osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí 
o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně 
vzdělání 

 pokud nepřichází uchazeč aktuálně ze základní školy, doloží k přihlášce potvrzení ze svého posledního 
působiště (úřad práce, doklad o absolvování střední školy – výuční list, maturitní vysvědčení) a pochopitelně 
požadované výstupní dokumenty ze základní školy 

 uchazeč, který se hlásí ke studiu z vícelet. gymnázia, se řídí ustanoveními, která jsou obsažena v kritériích PŘ  
 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nevyžadujeme! 
 Ředitel školy může v odůvodněných případech požadovat doložení zdravotní způsobilosti 

 
Přihlášku doručte osobně /sekretariát/ nebo zašlete poštou nejpozději do 1. 3. 2023 
 
Adresa pro doručení poštou: 
Stření škola informačních technologií, s.r.o.  
Pionýrů 2069     
Frýdek-Místek 
738 01  

 
       Sekretariát školy - ředitelství SŠINFOTECH: 
       Mgr. Radan Nachmilner /ředitel/ 777 900 010             
       mailto:reditel@ssinfotech.cz 
       Helena Mádrová /asistentka ředitele/ 595 172 000  
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