
Pokyny k přijímacímu řízení 
Šk. rok 2017 -2018 

 
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podat 2 přihlášky ke 

vzdělávání ve všech středních školách pro první kolo přijímacího řízení. 

 

nejpozději do                  Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení 

31. října  2017                 do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 

 

Do 30. 11. 2017 žák odevzdá přihlášku řediteli střední školy v případě, 

že se hlásí ke studiu do vybraných oborů vzdělání 

s talentovou zkouškou 

 

Od 2. do 15. ledna se koná talentová zkouška do oboru vzdělání s                                

(v pracovních dnech) talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení 

    v termínu stanoveném ředitelem školy  
 

 Od 15. do 31. ledna  se koná talentová zkouška v konzervatoři v prvním  

 (v pracovních dnech) kole přijímacího řízení v termínu stanoveném 

ředitelem školy 

Do 31. ledna 2018 Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení 

do ostatních oborů vzdělání, a to zveřejněním na 

veřejně přístupném místě ve škole a současně 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Součástí 

jsou i informace o požadavcích k  přijímací zkoušce  

stanovených ředitelem střední školy, předpokládaném 

termínu PZ a počtu přijímaných uchazečů a kritériích 

přijímacího řízení.) 

 

Do 5. 2. 2018  žák odevzdá předvyplněný vzor přihlášky vých. 

poradkyni k vytištění a k vyplnění hodnocení výsledků 

na ZŠ 

 

Do 1. 3. 2018     žák odevzdá přihlášky řediteli střední školy 
 

12. 4. 2018 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné 

zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně 

nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 

školského zákona) 

13. 4. 2018 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné 

zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

(stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona). 
 



16. 4. 2018 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné 

zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně 

nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 

školského zákona 

 

17. 4. 2018 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné 

zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

(stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona) 

 

Od 22. dubna Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech 

 do 30. dubna           vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou 

v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku. 

 (Pozvánku k vykonání zkoušky v prvním kole zašle 

ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím 

konáním, pro náhradní termín a pro další kola 

nejpozději 7 dnů před jejím konáním.) 

(1) Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy 

týkajícími se ochrany osobních údajů, 

a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, 

b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů, 

c) kritéria přijímacího řízení. 

 Údaje se zveřejňují   

a) do 3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném ředitelem 

školy pro konání přijímací zkoušky, nebo  

b) nebyla-li ředitelem školy přijímací zkouška stanovena, po vyhodnocení 

přijímacího řízení, a to v prvním kole nejpozději posledního dne  termínu 

uvedeného výše  a v dalších kolech bez zbytečného odkladu. 

 Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo 

je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací 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.  

 

 

Žákům, kteří se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce 

v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli 

střední školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací 

zkoušku, stanoví ředitel náhradní termín pro její vykonání tak, aby zkouška 

proběhla nejpozději do 1 měsíce od konání přijímací nebo talentové zkoušky. 

 

 

 



Další kola přijímacího řízení 

Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do 

kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.  

. 

 Pokud ředitel stř. školy vyhlásí další kola přij. řízení, oznámí neprodleně 

krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech a formách 

vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji 

o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to i 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. V těchto kolech přijímacího řízení 

není počet přihlášek omezen. 

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

ředitel školy, který další kolo vyhlásil. 

 

 

Odvolání proti nepřijetí ke studiu 

Proti rozhodnutí ředitele stř. školy o nepřijetí ke studiu může žák (jeho 

zákonný zástupce) podat do 3 dnů ode dne doručení prostřednictvím ředitele 

školy odvolání ke krajskému úřadu (pro školy zřizované státem, krajem, obcí). 

 

(1) Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitel školy. 

(2) Ředitel školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 

postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním i kritéria přijímacího řízení, podle 

kterých postupoval při přijímacím řízení.  

(3) Ředitel školy, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, 

postupuje při odvolání podle vnitřního předpisu školy.  

 

Zápisový lístek 

 Při převzetí zápisového lístku střední škola nebo konzervatoř ověřuje, zda 

údaje uvedené v zápisovém lístku odpovídají údajům v přihlášce. 

 V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě 

písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní 

zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné 

prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní 

zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného 

prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. 

Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem 

„NÁHRADNÍ“.  

 

 


