
INSTRUKCE: Přihlášky na vysoké školy 

 
U většiny fakult je termín obvykle do konce února, u některých do poloviny 
nebo do konce března  

 
Potřebné informace pro vyplnění přihlášky: 
IZO ŠKOLY: 060096136 

OBOR: gymnázium-všeobecné 
KKOV: 79-41-K/41 (pro čtyřleté studium) 

           79-41-K/81 (pro osmileté studium) 
 

 Podmínky jednotlivých fakult se liší! 

 Přihláška ke studiu se podává formou písemnou nebo elektronickou, 

způsobem a v termínu, který určí VŠ nebo fakulta. Přesné informace, návody 
a postupy najdete vždy na stránkách jednotlivých vysokých škol.  

 Tiskopis přihlášky je možné zakoupit v kanceláři školy 

 Papírovou přihlášku je nutno vyplnit čitelně a tiskacím písmem. 

 Některé školy nevyžadují vyplnění předmětů a prospěchu 

 Počet přihlášek není omezen. Obecně však platí, že ke studiu v příslušném 

studijním programu je třeba podat samostatnou přihlášku. Zvažte, kolik 
přihlášek si podáte, může dojít k tomu, že se termíny přijímacího řízení 

budou překrývat  

 Kromě přihlášky mohou VŠ a fakulty požadovat i další dokumenty (např. 

životopis, úředně ověřené kopie vysvědčení aj.) nebo materiály (umělecké 
práce).  

 Pokud vypisujete na přihlášku známky, průměry, musíte přihlášku přinést ke 

kontrole třídnímu učiteli nebo výchovnému poradci. 

 Potvrzení lékaře na přihlášce vyžadují jen některé fakulty – informace 

najdete na jejich webových stránkách. 

 Na stránkách vysoké školy najdete všechny podstatné údaje – správné 

názvy programů, údaje pro správné vyplnění a požadované přílohy – některé 

školy nevyžadují potvrzení lékaře. 

 Nezapomeňte kolonku „Čestné prohlášení“ potvrdit svým podpisem. 

 S dotazy se obracejte na studijní oddělení jednotlivých fakult, popř. 
výchovného poradce vaší školy  

 Neodesílejte elektronickou přihlášku na poslední chvíli. Servery jednotlivých 
vysokých škol mohou být později přetíženy.  

 Při odesílání obou typů přihlášek VŠ vyžadují doklad o zaplacení 
manipulačního poplatku (nejčastěji složenkou typu A, nebo převodem na 

účet - ústřižek si před odesláním okopírujte a uschovejte - pokud by platba 
nedorazila, máte potvrzení). 

 Ještě jednou zkontrolujte všechny  náležitosti, které fakulta vyžaduje a 

přihlášku odešlete včas doporučeným dopisem na fakultu (podací lístek si 
uschovejte až do potvrzení od školy, že vaše přihláška dorazila, respektive jste 

byli pozváni k přijímacím zkouškám).  

 Pokud potřebujete úřední ověření kopie vysvědčení (30 Kč) : 

a) na podatelně městského úřadu (Velké náměstí, Nová radnice, hned u 
vchodu) 

b) u notáře 
c) na poště 


