
               
 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách 
Informace k přijímacímu řízení 

 
Umělecké školy a konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou (obory s talentovou zkouškou): 

 kritéria zkoušek uveřejní SŠ do 31. 10. 2016 na svých webových stránkách 
 přihlášku je nutné odevzdat na SŠ do 30. 11. 2016  
 v 1. kole proběhnou talentové zkoušky v lednu 2017, přijde písemné pozvání ze SŠ  

od 2. 1. do 15. 1.2017 pro obory s talentovou zkouškou mimo gymnázií se sportovní přípravou 

od 2. 1. do 15. 2. 2017 pro gymnázia se sportovní přípravou 

od 15. 1. do 31. 1. 2017 pro konzervatoře 

 do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek 

 

Ostatní střední školy: 

od 12. do 28. 4.  2017  Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání 
s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.  

 
od 22. do 30. 4.  2017  Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání 

s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího 
řízení do 1. ročníku.  

 

Jednotný termín pro I. kolo centrálně zadávaných testů přijímacích zkoušek je: 

12. 4. 2017 – pro čtyřleté obory  

      18. 4. 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

        II. kolo:   19. 4. 2017 - pro čtyřleté obory 

      20. 4. 2017 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na dny:  

1. termín   11. 5. 2017  
2. termín  12. 5. 2017 

 

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo u 
nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 1. března 2017, u oborů s talentovou 
zkouškou do 30. listopadu 2016. Předvyplněné přihlášky žáci obdrží ve škole začátkem února, 

Kritéria pro přijímací řízení uveřejní SŠ na svých webových stránkách do 31. ledna 2017. Přijde písemné pozvání 
k přijímacím zkouškám ze SŠ. Pokud se termíny přijímaček u vámi vybraných škol překříží, nezbude než si vybrat. 
Účast u přijímaček na jiné škole nebude důvodem k omluvě ani poskytnutí náhradního termínu. Můžete však využít 
druhá kola přijímaček. Datum vámi zvolených přijímacích zkoušek musí být zapsán na přihlášce na střední školy. Vše 
najdete na příslušných www.stránkách střední školy. 

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. 
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní 
seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých 
uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. 



               
 
Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a 
též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za 
oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům. 

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží 
zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději 
do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou.  

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho 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 nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl 
vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky 
rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.  

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na 
škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu. 

V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Další kola probíhají až do 31. 8. 2017. 

Krajský úřad zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a 
formách vzdělávání (po 1. kole přijímacího řízení) na www.kraj-jihocesky.cz (dále sekce krajský úřad a odbor 
školství). 

 

 Jak je to s vyplňováním škol v přihlášce podávané v dalších kolech přijímacího řízení?  

Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení. V tiskopise se ale vyplňuje jen jedna škola, na niž se přihláška 
podává.  
 

Pár rad závěrem 
Při výběru studijního oboru využijte informační brožury Atlasu školství.  
Další informace najdete na internetu přímo na webových stránkách jednotlivých škol. 
Zajímavý je i nový web, který má pomoci s výběrem školy: www.infoabsolvent.cz. 
Při výběru školy nezapomeňte na dny otevřených dveří, hodně se tam ptejte: 

 na vyučovací metody  
 na volitelné předměty (obvykle od 3. ročníku si může student část předmětů vybrat podle svých zájmů a 

budoucího zaměření), 
 na způsob výuky jazyků, 
 na mezinárodní akce (něco jiného je výměna, kde jsou všichni nuceni komunikovat, něco jiného výlet 

poznávací), 
 na přijímací zkoušky (pokud jde o výčet znalostí, zvažte, jestli je to pravá škola pro vaše dítě).  

Konzultační hodiny: od 14. 2. – 14. 3. 2017 každé úterý 11:25 - 12:20, jinak dle telefonické dohody.  

 

V Kamenném Újezdě, 10. 10. 2016           

Mgr. Sedláčková Renata – výchovný poradce  


