
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2015 KROK ZA KROKEM 
INFORMAČNÍ LETÁK PRO ŽÁKY 9.ROČNÍKŮ ZŠ A JEJICH RODIČE 

 
Co dělat před odevzdáním přihlášky -  do 15. března 

 Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se o školách 
na internetu (informace na www.infoabsolvent.cz, 

www.nuov.cz, www.msmt.cz), zvážit svoje možnosti  

 Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol 
 Poradit se s výchovným poradcem 

 Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného 

oboru vzdělání vydala –  
o ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit 

termíny přijímacích zkoušek do 31. ledna  

 Vyplnit vzor  přihlášek a odevzdat vých. poradkyni nejdéle 
do 10.2.14 (do 3.3.14 vyzvednout u VP vytištěné přihlášky, 

pokud je to požadováno, nechat potvrdit lékařem) 

 Odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol - do 15. 

března (poštou doporučeným dopisem nebo osobně) 

 Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek  - do 15. 

března  

 

 
Co dělat do doby přijímacích zkoušek – do 22. dubna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co dělat po přijímacích zkouškách – po oznámení 

rozhodnutí o přijetí či po zaslání o nepřijetí 

 Očekávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do oboru vzdělání – 

do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušky (nebo dříve, 

pokud nebyla zkouška podmínkou) – sledovat www. stránky 
školy 

 Vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště (nebo ve škole, 

…) – na poště je uschováno jen 5 pracovních dní 
(nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Několik zásadních rozdílů mezi předchozím 

a současným přijímacím řízením na střední školu  
 

 V prvním kole se může uchazeč přihlásit pouze na 2 obory 

vzdělání   

 Ředitel střední školy musí vyhlásit nejméně 2 termíny pro 
konání přijímací zkoušky 

 Součástí přihlášky ke vzdělávání již nemůže být výstupní 

hodnocení, protože jej základní škola nemá povinnost 
zpracovávat 

 Rozhodnutí o nepřijetí škola,  

o která nevypisuje přijímací zkoušky, může poslat  
od 22. dubna; 

o  která vypisuje přijímací zkoušky, zasílá do 3 

pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky (v 
období od 22. dubna );  

o Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá, pouze oznámí 
zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a též 

způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s 

§ 183 odst. 2 školského zákona. 

 Přijetí je třeba potvrdit do 10  pracovních dnů od oznámení  

kladného rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku řediteli 

střední školy;  
o zápisový lístek  může uchazeč uplatnit jen jednou (to 

neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový 

lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání); 

 Zkrácené termíny řízení, např. 

o Rozhodnutí o nepřijetí  je uloženo na poště 5 

pracovních (7 kalendářních) dní, pak je považováno 

za doručené  - rozhodnutí o přijetí se nezasílá;

______________________________ 

K odlišnostem v postupu při přijímacím řízení  do jiné než denní formy vzdělávání i nástavbového a zkráceného studia nebo k přijímání do 
oborů s talentovou zkouškou, které má termínové odlišnosti, se informujte na www.msmt.cz.  

Změny souvisí s novelou školského zákona (Zákon č. 472/2011  Sb.), která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2012. 

 

 

 

Škola pořádá přijímací zkoušky  

 Očekávat pozvání na přijímací zkoušku, má přijít 

nejpozději 14 dní před určeným termínem zkoušky 

(nebo informaci, že na základě kritérií se jí nemusí 
uchazeč zúčastnit) 

 Nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, 

omluvit se nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky 

a očekávat sdělení náhradního termínu  

Škola nepořádá přijímací zkoušky 

 Očekávat rozhodnutí o přijetí (ředitel SŠ ho 

zveřejní do 3 pracovních dnů po termínu 

stanoveném pro přijímací zkoušky)  

 nepřijetí (může přijít kdykoliv od 22. dubna) 

V případě přijetí 

 Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí 

zaslat řediteli SŠ zápisový lístek 

 Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole 

doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem  

V případě nepřijetí  

 Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je 

možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti 

nepřijetí 

 Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na 

uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale 

rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový 

lístek) 

 Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat 

se na další možnosti ve 2. kole na www stránkách 

krajského úřadu nebo zvolené další školy   

http://www.nuov.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/

