
Informace k přijímacímu řízení na SŠ 

Pokyny k odeslání přihlášek 

1) Pečlivě zkontrolujte již vyplněné údaje (v případě chybného údaje vytiskneme přihlášku novou). 

2) Přihlášku je třeba na přední straně DOPLNIT o:  

• Podpis uchazeče 

• Podpis zákonného zástupce 

• Místo a datum (např. Ve Frenštátě pod Radhoštěm       dne 15.2.2019) 

• Termín školní přijímací zkoušky, pokud se koná (pozor, aby se termíny nekryly), termín 

jednotné přijímací zkoušky se do přihlášky neuvádí 

• Potvrzení lékaře, pokud jej škola vyžaduje 

 

Vyplněné přihlášky odevzdejte nejpozději do 1. března 2019 ředitelům příslušných středních škol (je vhodné převzít 

ve střední škole potvrzení o podání přihlášky, v případě zaslání poštou uschovat podací lístek jako potvrzení o 

včasném podání přihlášky).  

Další informace: 

- v přijímacím řízení do oboru vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška 
z českého jazyka a literatury a z matematiky 

- jednotné přijímací zkoušky se konají 12. a 15. dubna 2019, pro žáky 5. ročníku 16. a 17. dubna 2019 
- uchazeč, který se hlásí do dvou oborů s maturitní zkouškou, má právo konat jednotnou zkoušku dvakrát, 

v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném 
termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí, pro rozhodnutí o přijetí se použije lepší výsledek 

- uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svou neúčast písemně 
nejpozději do tří dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu 
(13. a 14. května 2019) 

- pokud se na danou školu koná i školní přijímací zkouška, proběhne v termínu od 12. do 28.4. 2019 
- pokud se na danou střední školu přijímací zkoušky konají, očekává uchazeč doručení pozvánky k přijímací 

zkoušce 
- pokud střední škola informovala, že se přijímací zkouška nekoná, uchazeč očekává zveřejnění seznamu 

přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům je doručeno rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30.4. 2019 
- rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů (seznam se zveřejňuje na 

veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, je zde uvedeno datum 
zveřejnění), zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená 

- pokud žák nebyl přijat ke vzdělávání, bude mu doručeno (poštou) rozhodnutí o nepřijetí  
- po oznámení rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce žáka musí potvrdit nástup do střední školy 

odevzdáním zápisového lístku řediteli této střední školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí o přijetí (nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit 
jiným uchazečem)  

- zápisové lístky budou vydány zákonným zástupcům žáků nejpozději do 15. března 2019 
- v případě ztráty zápisového lístku vydá ZŠ na základě žádosti zákonného zástupce náhradní zápisový lístek 

(informujte se u výchovné poradkyně)  
- zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit 

zápisový lístek ve škole, do které byl přijat na základě odvolání 
- při nepřijetí na střední školu může zákonný zástupce žáka podat odvolání proti rozhodnutí o výsledku 

přijímacího řízení a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (odvolání je možno podat teprve 
poté, kdy ředitel SŠ rozhodnutí již vydal, to znamená, že buď předal jeho písemné vyhotovení k odeslání, 
nebo si je zákonný zástupce žáka osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště) 

- odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem žáka 



- v případě, že žák v prvním kole přijímacího řízení neuspěje, může si podat přihlášku v dalším kole na jinou SŠ 
nebo jiný obor (uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech 
na webu středních škol nebo kraje, počet těchto přihlášek není omezen) 

Více informací naleznete na www.msmt.cz, příp. v „ Atlase školství “. 

V případě nejasností se obraťte na výchovnou poradkyni K. Adamčíkovou (mob.: 734 450 070).   
                                                                                                

                                                                                                                              K . Adamčíková 
                                                                                                                         výchovná poradkyně 

                                               

 


