
Přijímací řízení na střední školy 
V prvním kole přijímacího řízení se podávají dvě přihlášky. Přihlášky dostanou žáci ve 

škole. Můžete si je také vytisknou  - www.msmt.cz.  

Pokud si žák v prvním kole přijímacího řízení podá 2 přihlášky do oborů s talentovou 

zkouškou, může si podat (pokud nebyl přijat) 2 přihlášky na jiné střední školy. 

 

Ředitel SŠ vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou nejpozději 

do 31. října, do ostatních oborů do 31. ledna. 

 

Vyplněnou přihlášku odevzdá žák třídnímu učiteli nebo výchovnému poradci do 21. 

února, v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 16. listopadu. 

Prospěch žáků do formulářů přihlášek vyplní škola, také je mohou žáci vyplňovat sami  

a škola potvrdí jejich správnost.   

 

Vyplněné a potvrzené přihlášky uchazeč podává na SŠ sám do 1. března, v případě  

přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu.  

 

Pozvánku k vykonání přijímací nebo talentové zkoušky zašle ředitel SŠ nejpozději 14 dnů 

před jejím konáním. 

Pokud  se uchazeč pro vážné důvody (nemoc, úraz..) nedostaví ke zkoušce, musí se písemně 

omluvit řediteli SŠ nejpozději do 3 dnů po zkoušce. Ředitel SŠ stanoví náhradní termín. 

 

Do oboru s talentovou  zkouškou se tato zkouška koná od 2. do 15. ledna a na ni navazuje 

přijímací zkouška  - dny konání zkoušky stanoví ředitel SŠ.  

Talentové zkoušky na gymnázia se sportovní přípravou se uskuteční od 2. ledna do 15. února 

– termín stanoví ředitel SŠ.   

Talentové zkoušky v konzervatořích se uskuteční od 15. do 31. ledna – termín stanoví ředitel 

SŠ .  

Přijímací zkoušky na SŠ s maturitou se uskuteční v období od 12. dubna do 17. dubna, ostatní 

obory od 22. dubna do 30. dubna. 

 

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno 

uchazeči ve škole nejpozději v den přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky před jejím 

zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího 

řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel 

školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky. 

Zveřejnění výsledků přijímací zkoušky – obory s maturitou do 30.4. 2019,  

obory s výučním listem od 22.4. do 30.4. 2019  

Seznam přijatých uchazečů SŠ zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, na internetu. 

 

Přijatý uchazeč svůj zájem o studium na dané SŠ potvrdí odevzdáním zápisového lístku  

(do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny výsledky). 

Vzetí zápisového lístku zpět se ruší. Výjimkou je případ, kdy jej žák chce uplatnit na druhé 

škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání.  

 

Zápisové lístky jsou zákonným zástupcům vydány proti podpisu kmenovou základní školou. 

Vyplněné zápisové lístky musí být opatřeny razítkem a podpisem ředitele ZŠ.    

 

 

http://www.msmt.cz/


Nepřijatým uchazečům se výsledek řízení  oznamuje písemně. Při nedoručení se 

rozhodnutí o nepřijetí ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů. Pak je považováno za 

doručené. 

Odvolat se můžete do 3 pracovních dnů. 

Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, 

který další kolo vyhlásil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pokud se na dané SŠ přijímací zkouška nekoná,  SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů 

v období od 22.dubna do 30. dubna. Také zaslání rozhodnutí o nepřijetí je v tomto rozmezí. 

Přijímací zkoušky na střední školy a 
konzervatoře ve školním roce 
2016/2017 pro školní rok 2017/2018 

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní 
rok 2016/2017 stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. (kterou 
se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve 
středních školách) ve znění pozdějších předpisů. 

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě 
přihlášky. 

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých 
uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 
3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v 
případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole 
do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o 
přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí 
do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i 
uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou 
zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí. 

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu 
zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude 
předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání. 
Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy 
zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty 
nezapočítává. 

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek 
přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Vzít zpět zápisový 
lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák 
bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání 
úspěšné. 

Zápisový lístek u cizinců, kteří nejsou žáky ZŠ, vydává krajský úřad 
příslušný nejen podle místa pobytu na území ČR, ale i případně podle 
sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území ČR 
nepobývá. Zkracuje se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním 



kole přijímacího řízení na dřívější období, termín konání od 22. dubna 
do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání, aby nebyl duplicitní s 
termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky. 

Zdroj: MŠMT ČR 

 

 Hledáte informace o středních školách? 
 
 
Elektronický Prezentační katalog středních škol pro 
školní rok 2018/2019 najdete na : www.flecr.cz   
  
 
 

http://www.flecr.cz/

