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Přihláška – komu, kolik, kdy? 

  

• Přihlášky podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče. 

Dvě přihlášky!! 

• Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč 
podat… 

Do 30. listopadu, do 15. března 

• V případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 
do 30. listopadu. 

• Uchazeč odevzdá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 15. března. 

Řediteli příslušné střední školy 



Přihláška – co musí obsahovat? 

  

Aktuální osobní 
údaje 

Lékařský posudek 
o zdravotní 
způsobilosti 

Doklady související 
s kritérii přijímacího 
řízení stanovenými 
ředitelem střední 

školy  

Přesný název školy, 
kód a název oboru 



• Přihlášky žákům zajistí ZŠ 

 

• ZŠ po vyplnění potvrdí správnost přihlášek 

(klasifikací). 

 

• Uchazeč  si vyřídí lékařské potvrzení a na vlastní 

zodpovědnost předá přihlášky řediteli příslušné SŠ. 

 

• K vysvědčení z 1.pololetí získá každý 1 zápisový 

lístek. 

 

Přihláška – kde ji získám? 

  



 



• Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího 

řízení: 

• do oborů vzdělání s TZ nejpozději do 30. října 

• do ostatních oborů vzdělání do 31. ledna 

 

• V rámci přijímacího řízení ředitel školy může 

rozhodnout o konání přijímací zkoušky. 

 

• V takovém případě pro první kolo přijímacího 

řízení ředitel školy stanoví nejméně tři termíny 

pro konání přijímací zkoušky.  

 

Přijímací řízení 

  



• Od 2. ledna 
do 15. ledna 

Talentová zkouška do 
oborů vzdělávání s 

talentovou zkouškou v 1. 
kole 

• Od 15. ledna 
do 31. ledna 

Talentová zkouška 
v konzervatoři v 1. kole 

• Od 22. dubna 
do 30. dubna 

Přijímací zkouška v 1. kole 

 

Termíny přijímacích zkoušek 

  



• Ředitel školy stanoví do tří pracovních dnů po 

termínu zkoušek pořadí uchazečů. 

 

• Přijatí uchazeči jsou informování o výsledku 

přijímacího řízení na webových stránkách 

příslušné školy. 

• Nepřijatým uchazečům oznámí rozhodnutí o 

nepřijetí ředitel školy poštou. Oznámení se ukládá 

jen 5 dnů na poště, pak je považováno za 

doručené. 

Přijímací řízení 

  



• Pokud splní podmínky přijímacího řízení více 

uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich 

pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. 

 

• Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze 

doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého 

uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je 

považováno za doručené. 

 

• Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy 

o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 

3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

 

Rozhodnutí ředitele 

a odvolací řízení 

  



• Počítá se ještě v novele zákona s výstupním 

hodnocením? 

 
• Výstupní hodnocení je ZRUŠENO. 

Výstupní hodnocení? 

  



• Uchazeč, který byl přijat ke vzdělávání, musí svůj 

úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit 

zápisovým lístkem. 

 

• Uchazeč, který je žákem základní školy, získá 

zápisový lístek v této základní škole  

• V případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání 

s talentovou zkouškou, musí jej získat do 

30.listopadu. 

Zápisový lístek 

  



• Každý obdrží 1 zápisový lístek. 

• Svůj úmysl vzdělávat se  

  v dané střední škole potvrdí  

  uchazeč nebo zákonný  

   zástupce odevzdáním  

  zápisového lístku řediteli  

  školy nejpozději do 10  

  pracovních dnů ode dne,  

  kdy bylo uchazeči doručeno  

  rozhodnutí o přijetí. 

Zápisový lístek lze uplatnit  

jen jednou! 

 

 

Zápisový lístek 

  



• Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše 

uvedeným způsobem, vzdává se tímto práva být 

přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo 

lze přijmout jiného uchazeče.  

• Práva být žákem střední školy se vzdává 

i uchazeč, který písemně požádá ředitele 

příslušné střední školy o zpětné vydání 

zápisového lístku.  

 

Zápisový lístek 

  



• Co když se mu budou termíny přijímacích zkoušek 

krýt? 

• Pro tento účel zákon ukládá vyhlásit pro přijímací 

zkoušku 3 termíny jejího konání. Žák tedy využije ten 

termín, který mu bude více vyhovovat (a také ho musí 

označit do přihlášky). 

• Pokud se však budou termíny přijímacích zkoušek na 

jednotlivé školy (popř. obory vzdělání) překrývat, což 

se může při velkém počtu středních škol stát, uchazeč 

bude muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se 

dostaví. 

 

Otázky…? 

  



• Budou se pořádat druhá kola přijímacího 

řízení? 
• Ano, školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může 

po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další 

kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu 

žáků. 

• Druhá a další kola byla organizována již v předchozím 

modelu přijímacího řízení. 

• Školy budou muset počkat, jak se rozhodnou úspěšnější 

žáci z kola prvního, kteří se dostali na více škol než 

jednu. 

 

Otázky…? 

  



• Kolik přihlášek si bude moci žák podat v druhém 

kole přijímacího řízení? Dosud to byl 

neomezený počet. 
• V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není i 

nadále počet přihlášek omezen; obdobně jako tomu bylo 

i v předcházejícím období. 

• Může si  zájemce o obory vzdělání s talentovou 

zkouškou podat 2 přihlášky? 
• Ano. 

 

Otázky…? 

  



Do 30.11. 

Uchazeč 
odevzdá 

přihlášku pro 1. 
kolo řediteli SŠ 

(v případě 
talentové 
zkoušky) 

Uchazeč obdrží 
zápisový list v 
ZŠ (v případě 

talentové 
zkoušky) 

Do 15.3. 

Uchazeč 
odevzdá 

přihlášku pro 1. 
kolo řediteli SŠ 

Uchazeč obdrží 
zápisový list v ZŠ  

Rekapitulace termínů 

  



3 

Počet dnů pro 
podání odvolání 

10 

Počet dnů 
pro odevzdání 

zápisového lístku 

Důležitá čísla 

  



• Web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

konkrétní část:http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-

konzervatore  

Zdroje informací 
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