
Pokyny k přijímacímu řízení na střední školy 

 

Přihlášky na střední školu s talentovou zkouškou se podávají do 30.11.2017. 

Přihlášky na ostatní školy se podávají do 1. března 2018. Později podanou přihlášku střední škola 

nepřijme do 1.kola přijímacího řízení.  

Bližší informace jsou v dopise s instrukcemi, který dostanou žáci 9.ročníku na třídních schůzkách 

21.11.2017. Pokud se schůzek neúčastní, bude dopis předán následující den žákovi. 

Jednotné přijímací testy na čtyřleté obory se uskuteční ve dvou řádných termínech, a to odlišně pro 

uchazeče o čtyřleté vzdělávání a pro uchazeče o šestileté a osmileté vzdělávání, a ve dvou náhradních 

termínech testů společném pro všechny obory vzdělání – viz tabulka: 

Studium Řádný termín testů  Náhradní termín testů 

Čtyřleté 12.4.2018 a 16.4.2018 10. 5. 2018 a 11.5.2018 

Šestileté a osmileté 13. 4. 2018 a 17.4.2018 10. 5. 2018 a 11.5.2018 

To znamená, že žák se může  zúčastnit i dvou přijímacích zkoušek a to v prvním termínu na škole 

zapsané jako první a v druhém termínu na škole jako druhé. Náhradní termín je určen pouze pro  žáky, 

kteří se v řádném termínu nemohou zúčastnit přijímací zkoušky, do 3 dnů nejpozději se omluví řediteli 

školy a ten jim náhradní termín povolí.( zpravidla zdravotní indispozice doložená lékařským 

potvrzením) 

V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit také konání školní přijímací zkoušky. Termíny 

konání školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy tak, aby se časově nepřekrývaly s termíny 

jednotných přijímacích zkoušek. 

Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní 

ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna a pro další kola přijímacího řízení 

nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Informace musí být zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v každém 

jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok a 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání. 

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle  

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,  

b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,  

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,  

d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.  

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem 

podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní 

přípravou nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného 

testu českého jazyka a literatury a písemného testu matematiky.  

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění podmínek 

zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. Podle výsledků dosažených 

jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria 

přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků 

hodnocení kritérií přijímacího řízení. 

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je uchazeči přiděleno v den zkoušky před 

jejím zahájením. V případě, že se zkouška nekoná, sdělí ředitel uchazeči registrační číslo pro přijímací 

řízení písemně zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky. Počet míst pro odvolací řízení určí 

ředitel školy. 



Omluva při neúčasti na přijímacích zkouškách se podává písemně řediteli školy do tří dnů. Stejný 

termín zkoušky na jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu zkoušky.  

 Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, 

zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům a zákonným zástupcům 

nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. 

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů 

po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě 

ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní 

přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným 

zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.  

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu 

žáků. Počet kol není omezen. Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí tuto 

skutečnost neprodleně krajskému úřadu. Krajský úřad zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu 

volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách 

vzdělávání na středních školách zřizovaných krajem budou zveřejněny na webových stránkách kraje.  

Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 

10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, 

pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na 

střední škole ( do které byl přijat ), zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí 

tohoto uchazeče ke vzdělání na této SŠ. Uchazeč může podle nového zákona uplatnit zápisový 

lístek jenom jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde 

byl přijat na základě odvolání. 

 

Zápisový lístek si musí vyzvednout zákonný zástupce žáka v sekretariátu základní školy. 

 

 

Další informace můžete najít na stránkách Ministerstva školství - www.msmt.cz 

Informace k přijímacím zkouškám z jazyka českého a z matematiky najdete na stránkách Cermatu. 

 

Kontaktovat mě je možné na emailové adrese: miladamizerova@seznam.cz, případně na telefonu 

školy 326733974. 

 

Ing.Milada Mizerová 

výchovná poradkyně 

 

http://www.msmt.cz/

