
Přijímací řízení 
 

 ředitel SŠ vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení 

 do 31. 10. pro obory s talentovou zkouškou 

 do 31. 1. do ostatních oborů 

 každý žák může podat celkem 2 přihlášky (1 přihláška = 1 obor) 

 

Co poskytuje ZŠ 
 

 přihlášky obdrží na ZŠ (společně s pololetním vysvědčením) s vyplněnými známkami 

z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku 

 dostane také jeden zápisový lístek 

  žákům nebude vydáváno výstupní hodnocení 

 

Odesílání přihlášek 
 

 do 30. listopadu do oborů s talentovou zkouškou 

 do 15. března do ostatních oborů 

 přihlášky neposílá ZŠ, ale zákonný zástupce žáka (nejlépe doporučeně) řediteli 

příslušné školy 

 

Přijímací zkoušky 
 

 o jejich konání rozhodne ředitel SŠ 

 1. kolo se uskuteční od 22. 4. do 30. 4. 

 pozvánku k vykonání zkoušky zašle ředitel SŠ uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím 

konáním 

 

Výsledky přijímacího řízení 
 

 výsledky zveřejní ředitel SŠ 

a) do 3 dnů po posledním termínu konání přijímacích zkoušek 

b) nebyla-li konána přijímací zkouška, tak po vyhodnocení přijímacího řízení 

c) v dalších kolech bez zbytečného odkladu 

 

Přijetí na SŠ 
 

 pokud je uchazeč přijat, vyplní zápisový lístek, který v daném termínu doručí na SŠ  

 tím dá najevo, že na danou SŠ nastoupí 

 pokud neodevzdá v daném termínu zápisový lístek, vzdává se práva být přijat na tuto 

SŠ 

 

Zápisový lístek 

 na SŠ poslat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel střední školy zveřejní seznam 

přijatých uchazečů = oznámení a nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí - je tedy 

nutno sledovat webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule, aby uchazeč 

zjistil, zda je přijat na SŠ a včas doručil příslušné SŠ zápisový lístek 



 rozhodnutí o přijetí (dostanete přímo na SŠ nebo pošlou doporučeně) – na poště 

ukládají po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené 

 zápisový lístek nelze kopírovat 

 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 

 

Nepřijetí na SŠ 
 

 pokud není uchazeč přijat, může podat odvolání (text uveřejníme na webu) – do 

3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí 

 nebo se zúčastní dalších kol přijímacího řízení 

 termíny dalších kol zveřejňují ředitelé SŠ, zároveň uvedou i termín podání přihlášek 

 

Informace o SŠ 
 

 seznam všech SŠ a SOU v ČR najdete na www.infoabsolvent.cz, nebo na CD Atlas 

školství 2013/2014 

 zde jsou uvedeny kontakty na SŠ a SOU, kde Vám budou poskytnuty informace o 

konání dalších kol přijímacího řízení 

 výsledky přijímacího řízení a vyhlašování dalších kol budou neprodleně zveřejňovány 

na www stránkách SŠ nebo na www.sipkhk.cz 

 

 

 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.sipkhk.cz/

