
Základní informace o přijímacím řízení na SŠ ve školním roce 2017/2018 
 

 

Proces volby povolání během ZŠ 

 

 osobnostní testy COMDI, přijímačky „nanečisto“ 

 Prezentační výstava SŠ – 8., 9.r. (tzv. burza škol) 

 návštěvy zástupců SŠ ve vyučování, prezentace škol 

 dny otevřených dveří SŠ 

 exkurze v podnicích a výrobních provozech – podpora technického vzdělávání 

 OV – prac. listy Volba povolání 

 průběžné informace k SŠ a přijímacímu řízení (nástěnka) 

 individuální poradenství VP – 8., 9.r. 

 příprava na PZ (vyučování, Testy 2018, ilustrační testy na cermat.cz) 

 

 

Časový harmonogram přijímacího řízení 

   

Vyhlášení kritérií pro přijetí    nejpozději 31. ledna 2018 

Odevzdání přihlášky do 1. kola PZ nejpozději 1. března 2018 

Termín konání 1. termínu pro čtyřleté studijní obory 12. dubna 2018 

Termín konání 1. termínu pro víceletá gymnázia 13. dubna 2018 

Termín konání 2. termínu pro čtyřleté studijní obory 16. dubna 2018 

Termín konání 2. termínu pro víceletá gymnázia 17. dubna 2018 

Stanovené období přijímacího řízení pro učební obory od 22. do 30. dubna 2018 

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů po 1. kole PZ do 2 dnů po zpřístupnění 

výsledků hodnotitelem 

(po 27. dubnu 2018) 

Datum konání 1. náhradního termínu 10. května 2018 

Datum konání 2. náhradního termínu 11. května 2018 

 

 

Přihlášky ke studiu 

 

V 1. kole žáci podávají max. 2 přihlášky (tiskopisy rodiče obdrží na společné schůzce 31. 1. 

2018). 

Za vyplnění přihlášky zodpovídají zákonní zástupci žáka. 

Vyplněné přihlášky odevzdají (odešlou) zákonní zástupci řediteli SŠ do 1. března 2018. 

 

 

Součástí přihlášky jsou: 

 

 školou potvrzené známky z vysvědčení v 8. a 9. r. (resp. 4. a 5.) 

 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, je-li stanoven jako kritérium pro přijetí do 

oboru) 

 posudek PPP či SPC o zdravotním či jiném znevýhodnění (stupeň PO) 

 doklady o výsledcích v soutěžích a olympiádách 

 



1. kolo přijímacího řízení 

 

 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem  

a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku je  

22. - 30. dubna 2018. 

 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou  

v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku je 12. - 28. dubna 2018. 

 1. řádný termín PZ do čtyřletých studijních oborů – čtvrtek 12. dubna 2018 

 2. řádný termín PZ do čtyřletých studijních oborů – pondělí 16. dubna 2018 

 Pro víceletá gymnázia platí termíny 13. a 17. dubna 2018. 

 Náhradní termíny PZ jsou 10. a 11. května 2018. 

 

 Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel SŠ nejpozději 7 dní před jejím konáním; 

pozvánka bude obsahovat informace o požadavcích na tyto zkoušky (do konce  

března 2018). 

 Ředitel SŠ po 1. kole neprodleně zveřejní informace o přijetí či nepřijetí, popř. pořadí 

uchazečů pod registračním číslem (na veřejně přístupném místě – ve škole; na 

internetu). 

 Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí doručeno do vlastních rukou. 

 Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí doručeno do vlastních rukou (z důvodu 

odvolací lhůty a odevzdání zápisového lístku). 

 Odvolání je možné podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí  

o nepřijetí. 

 

 

Přijímací zkoušky 

 

 Jednotné přijímací zkoušky se konají formou písemných testů z předmětů Český 

jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro ZV. 

 Pokud se žák ze závažných důvodů nemůže zúčastnit v řádném termínu, omluví se  

do 3 dnů od tohoto termínu řediteli SŠ a dělá zkoušku v termínu náhradním. 

 Ve výsledku se bude zohledňovat lepší výsledek ze dvou zmíněných pokusů. 

 Hodnocení zkoušek se podílí v celkovém hodnocení uchazeče nejméně 60 %; přesná 

kritéria zveřejní ředitel SŠ 31. 1. 2018. 

 Ředitel SŠ může do kritérií zahrnout ještě „školní“ přijímací zkoušku (zveřejní  

31. 1. 2018). 

 Výsledky budou vyhodnoceny a předány řediteli SŠ nejpozději do 27. 4. 2018, ten pak 

do dvou dnů od předání zveřejní pořadí uchazečů. 

 

 

Další kola přijímacího řízení 

 

 Ředitel SŠ vyhlašuje termín dalších kol a počet volných míst 

 Pro další kola není počet přihlášek omezen. 

 

 

 

 

 



Zápisový lístek 

 

 Zápisový lístek slouží k definitivnímu potvrzení volby studijního oboru konkrétní 

střední školy. 

 Zákonný zástupce převezme jeden zápisový lístek osobně (proti podpisu a číslu OP)  

se dvěma přihláškami. 

 Zápisový lístek je třeba odevzdat (odeslat) 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. 

 Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (mimo případy přijetí po odvolání a 

předchozího odevzdání ZL do oboru s talentovou zkouškou). 

 

 

Doporučení 

 

 Sledujte webové stránky SŠ – 31. 1. 2018 budou zveřejněna definitivní kritéria pro 

přijetí. 

 V případě nejasností a otázek neváhejte kontaktovat SŠ. 

 Pečlivě ověřte správnost kontaktních údajů na přihlášce. 

 Využijte ilustrační didaktické testy – www.cermat.cz 

 Při rozhodování zohledněte všechny podstatné faktory: 

o schopnosti (vlohy, nadání) 

o dovednosti a zájmy (úroveň, znalosti) 

o povaha a pracovní vlastnosti (pracovitost, přizpůsobivost, důslednost, 

vytrvalost, samostatnost) 

o finanční možnosti rodiny 

o stav na trhu práce – uplatnitelnost 

 

 

Užitečné odkazy: 

 

www.cermat.cz 

www.msmt.cz 

www.6zs.jhnet.cz 

www.atlasskolstvi.cz 

www.infoabsolvent.cz 

weby středních škol 


