
Přijímací řízení na střední školy 

školní rok 2018/2019 

 

1. Vyplnění přihlášek  

 přihlášky je možno si stáhnout z webových stránek MŠMT, ze stránek SŠ nebo zde 

 každý žák si může podat dvě přihlášky, na obou přihláškách musí být vyplněny školy 

ve stejném pořadí  

 žák musí vyplnit termín přijímací zkoušky; termíny se nesmí krýt, protože stejný 

termín není omluvou ani důvodem ke stanovení náhradního termínu (1. termín – SŠ 

napsaná na prvním místě, 2. termín – SŠ napsaná na místě druhém)  

 potvrzení o zdravotní způsobilosti si žák nechá vystavit na první stranu přihlášky 

lékařem pouze u SŠ, které to požadují 

 základní škola odpovídá jenom za druhou stranu přihlášky, kterou potvrdí ředitel 

školy 

2. Odevzdání přihlášek 

 přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami (konzervatoře, umělecké školy) se musí 

podat do 30. 11. 2018 na danou školu 

 přihlášky na ostatní SŠ musí být odevzdány do 1. 3. 2019 na příslušnou školu 

 přihlášky se odevzdávají buď osobně, nebo doporučenou poštou (nutno zjistit na 

příslušné škole) 

 žák, který podal přihlášku na školu s talentovou zkouškou, může podat ještě dvě 

přihlášky na ostatní školy do 1. 3. 2019 

3. Termíny přijímacích zkoušek 

 přesné informace o přijímacím řízení a kritériích přijímání na jednotlivé střední školy 

budou zveřejněny na webových stránkách SŠ  

 jednotná zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český 

jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její 

aplikace ve dvou termínech 

 1. termín: 12. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělání 

                   16. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

2. termín: 15. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělání 

                   17. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

 jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory 

vzdělání na dny: 

1. termín: 13. května 2019 

2. termín: 14. května 2019 

 do oborů vzdělání SŠ skupiny 82 Umění a užité umění se koná talentová zkouška 

od 2. 1. do 15. 1. 2019 

 do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška od 15. 1. 2019 do 

31. 1. 2019 



 pozvánka ke zkoušce bude uchazeči zaslána ředitelem SŠ nejpozději 14 dnů před 

termínem konání zkoušky 

 jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou 

zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů vzdělání středních škol 

skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělání v konzervatoři 

4. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 

 ředitel(ka) SŠ ukončí hodnocení uchazečů do tří pracovních dnů po termínu 

stanoveném pro přijímací zkoušky a oznámí výsledky přijímacího řízení 

 rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 

registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče 

 zveřejnění seznamu musí být na veřejně přístupném místě v SŠ a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup 

 seznam obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních důsledcích neodevzdání 

zápisového lístku 

 nepřijatým žákům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí o 

nepřijetí písemně  

5. Zápisový lístek 

 zápisový lístek obdrží žák do 15. 3. 2019 od třídního učitele proti podpisu 

 zápisový lístek bude evidován ZŠ a MŠ Golčův Jeníkov 

 zápisový lístek musí být odevzdán na vybrané střední škole do 10 pracovních dnů od 

zveřejnění výsledků přijímacího řízení, podáním zápisového lístku potvrdí přijatý 

uchazeč zájem o studium na dané škole 

 zápisový lístek může být uplatněn jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce 

uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání 

 uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů 

s talentovou zkouškou, pokud byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky 

 náhradní zápisový lístek -  při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový 

lístek za těchto podmínek: 

- žádost zákonného zástupce o vydání náhradního zápisového lístku 

- čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek žák neuplatnil 

a neuplatní na SŠ 

- toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák 

- zápisový lístek je označen nadpisem NÁHRADNÍ 

6. Odvolací řízení 

 zákonný zástupce může požádat o odvolací řízení do 3 pracovních dnů ode dne 

doručení rozhodnutí o nepřijetí 

7. Další kola přijímacího řízení 

 může se podat neomezené množství přihlášek 

 na každé přihlášce se vyplňuje pouze jedna škola 

 informace o volných místech na středních školách budou zveřejněny na  webových 

stránkách středních škol a krajských úřadů, kam mají SŠ povinnost hlásit počty 

volných míst v daných oborech 


