
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 

16. listopadu 2017 



PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

 vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v 

platném znění;  

 Zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění. 

 

 Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium 

se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a 

literatury a z matematiky a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP ZV 

(zadání, distribuci, zpracování a hodnocení testů zajišťuje Centrum pro 

zjišťování výsledků vzdělávání). 

 

(nevztahuje se na obory s výučním listem, na obory skupiny 82 Umění a užité 

umění a obory na konzervatoři, kde se koná talentová zkouška) 

 



PODMÍNKY PŘIJETÍ NA SŠ 

§ 59 – podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole 

 
 Splněná povinná školní docházka; 

 

 Ukončené základní vzdělání; 

 

 Splnění kritérií přijímacího řízení (kromě státní přijímací zkoušky u 
maturitních oborů stanovuje další kritéria ředitel SŠ); 

 

 U maturitních oborů s jednotnou státní zkouškou z Ma, Čj - Hodnocení 
jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení 
uchazečem podílí nejméně 60%. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní 

přípravou nejméně 40%. 

 



PODMÍNKY PŘIJETÍ NA SŠ 

 Obory vzdělání s talentovou zkouškou (umělecké obory skupiny 82, 
konzervatoře) – nemají jednotnou přijímací zkoušku, rozhoduje 
talentová zkouška a další kritéria stanovená ředitelem školy 

 

 Gymnázium se sportovní přípravou – rozhodují výsledky talentové 
zkoušky a státní jednotné zkoušky z Ma, Čj 

 

 Maturitní obory (gymnázia, odborné školy) – rozhodují výsledky státní 
jednotné zkoušky z Ma, Čj a další kritéria stanovená ředitelem školy 

 

 Učební obory – rozhoduje splnění kritérií stanovených ředitelem 
střední školy 



OBORY VZDĚLÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU 

Obory 82 Umění a užité umění, konzervatoře, Gymnázia se sportovní přípravou 

 

 Do 31. 10. 2017 – vyhlásil ředitel 1. kolo a kritéria přijímacího řízení; 

 

 Do 30. 11. 2017 – uchazeči odevzdají přihlášky (podáním přihlášky není 
dotčeno právo uchazeče podat přihlášku do oborů bez TZ); 

 

 2. – 15. 1. 2018 - talentové zkoušky na uměleckých středních školách mimo 
Gymnázia se sportovní přípravou; 

 

 15. – 31. 1. 2018 - talentové zkoušky na konzervatořích; 

 

 2. 1. – 15. 2. 2018 - talentové zkoušky Gymnázií se sportovní přípravou. 

 



OBORY VZDĚLÁNÍ BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY 

§ 60 - přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole 

  

Do 31. 1. 2018 ředitel střední školy:  

 

  - vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení  

 

 - zveřejní kritéria přijímacího řízení na stránkách školy 
 termíny školních přijímacích zkoušek (učební obory, aj.); 

 hodnocení prospěchu a chování ze ZŠ 

 hodnocení výsledků státní jednotné zkoušky z Ma, Čj 

 body za účast v soutěžích, olympiádách, atd., další skutečnosti, které 
utvrzují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

 předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a 
forem vzdělávání; 

 

 

 



PŘIHLÁŠKY 

 Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč o studium nebo jeho 

zákonný zástupce podat 2 přihlášky.  (jeden originál + jedna kopie – 

obě s originál podpisy a razítky školy). 

 

 Přihláška se podává na platném tiskopise přímo řediteli příslušné 

střední školy. 

 

 Za doručení přihlášky na SŠ zodpovídá zákonný zástupce (předá v SŠ 

osobně nebo zašle doporučeně poštou – rozhoduje razítko  

na obálce). 

 

 Odevzdávání přihlášek na střední školu do 1. března 2018. 



PŘIHLÁŠKY 

 



PŘIHLÁŠKY 

 Součástí přihlášky jsou ostatní dokumenty, které jsou uvedeny 
v kritériích podle zaměření střední školy: 

 

  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,  

  doporučení školského poradenského zařízení včetně vyjádření  
o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové 
zkoušky, 

  kopie diplomů, výsledkových listin olympiád,  

  potvrzení účasti v kroužcích, apod. 

 
 Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá 14 dnů před konáním 

přijímací zkoušky. 



STÁTNÍ JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

 Vykonání jednotné přijímací zkoušky je povinné  
u všech maturitních oborů, ve všech středních školách 
bez ohledu na zřizovatele. 

 

 Koná se formou písemného testu z Českého jazyka a 
literatury a písemného testu z Matematiky a její 
aplikace. 

 

 Koná se ve dvou termínech, (když se žák přihlásí do 2 
maturitních oborů, vykoná tak jednotnou zkoušku 
dvakrát) do celkového hodnocení se započítá z obou 
písemných testů lepší výsledek. 



STÁTNÍ JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

 Termíny pro její vykonání se řídí pořadím 

škol/oborů uvedených v přihlášce 

  

 tzn. ve škole, která je uvedena na prvním místě, žák 

koná jednotnou zkoušku v prvním termínu 

 

 ve 2. termínu koná jednotnou zkoušku na škole, 

která je uvedena druhá v pořadí 



TERMÍNY STÁTNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

  Datum Pro 

1. termín 
12. dubna 2018 

čtyřleté obory (gymnázia včetně gymnázií se sportovní 

přípravou, odborné školy) 

13. dubna 2018 obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

2. termín 
16. dubna 2018 

čtyřleté obory (gymnázia včetně gymnázií se sportovní 

přípravou, odborné školy) 

17. dubna 2018 obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví - jen vážné důvody 

(zdravotní) - písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy; náhradní termín: 
 

10. května 2018 – 1. termín 

 

11. května 2018 – 2. termín 



HODNOCENÍ STÁTNÍ JEDNOTNÉ ZKOUŠKY 

 Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně (v Praze) a zaslány 

bezplatně školám. 

 

 Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení 

splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem. 

 

 Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče 

nejméně 60%  a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělávání 

Gymnázií se sportovní přípravou nejméně 40%. 

 

 Ředitel může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné  nebo školní 

přijímací zkoušce jako nezbytnou podmínku pro přijetí. 

 

 



HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 Obory s MZ: ředitel ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po 

zpřístupnění Centrem, Centrum zpřístupní hodnocení nejpozději do 

28. dubna. 

 Ostatní obory: do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky. 

 Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní 

ředitel výsledky od 22. dubna - 30. dubna 2018. 

 

 ROZHODNUTÍ – se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých 

uchazečů (ve škole + internet – min. 15 dnů).   

 

 Nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o nepřijetí. 

 

 



DORUČOVÁNÍ, ODVOLÁNÍ 

 Rozhodnutí o nepřijetí je posíláno doporučeně.  

 

 ODVOLÁNÍ – se podává v případě rozhodnutí o nepřijetí  

do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí, písemně 

řediteli SŠ, ředitel SŠ se vyjádří do 30 dnů.  

 

 AUTOREMEDURA - (§ 183 odst. 3 školského zákona a § 87 

správního řádu). 

 

 



ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

 slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru 
vzdělání na dané střední škole. 

 

 Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový 
lístek v ZŠ u výchovného poradce – v případě ztráty bude náhradní 
vydán pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. 

 

 Úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo 
zákonný zástupce odevzdáním ZL (osobně nebo doporučeně poštou) 
řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - 
zveřejnění rozhodnutí o přijetí. 

 

 ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán 
k přepravě provozovateli poštovních služeb. 

 



ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

 Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.  

 

 to neplatí v případě, kdy: 

 uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího     

řízení, kde byl přijat na základě odvolání; 

 

 uchazeč již uplatnil ZL na některý  z oborů s talentovou  

zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu. 

 



DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy KÚ - informace 
zveřejňovány na www.zkola.cz.  

 

 V rámci hodnocení výsledků může ředitel zohlednit výsledky jednotné 
zkoušky (a určí náhradní způsob hodnocení pro uchazeče, kteří JPZ 
nekonali). 

 

  Přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 

     14 dní po vyhlášení dalšího kola. 

 

 Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem 
konání přijímací zkoušky. 

 

http://www.zkola.cz/
http://www.zkola.cz/
http://www.zkola.cz/
http://www.zkola.cz/
http://www.zkola.cz/


INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 

www.zsslusovice.cz 

http://www.zsslusovice.cz/page/100.aktuality/
http://www.zsslusovice.cz/page/100.aktuality/


PRACOVNÍ ČINNOSTI – VOLBA POVOLÁNÍ 

 Exkurze do středních škol, prezentace SŠ u nás v ZŠ 

 

 Seznámení s Kalendářem dnů otevřených dveří, Atlasem školství, 
elektronickou publikací Kam na školu,  webové stránky SŠ + informace k 
přijímacímu řízení 

 

 Možnosti školního vzdělání 

 

 Náplň učebních a studijních oborů, informace o dotovaných učebních 
oborech 

 

 Testy sebepoznání, volby profesí, vyplňování přihlášek, zápisového lístku, jak 
napsat odvolání, …  

 



PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

„Podpora řemesel v odborné školství“ 

 Zařazeno celkem 16 oborů (převážně stavební a strojírenské obory).  

 Od školního roku 2018/2019  celkem 19 oborů 

    (Truhlář, Tiskař na polygrafických strojích, Knihař)  

 Žáci obdrží finanční příspěvek z rozpočtu ZK: 

    (při splnění stanovených podmínek) 

 1. roč. - 300 Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 1 500Kč 

 2. roč. - 400 Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 2 500Kč 

 3. roč. - 500 Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 3 000Kč 

 Přehled podporovaných oborů a podmínky pro vyplácení příspěvků 

jsou uveřejněny na www.zkola.cz v sekci „Podpora řemesel v 

odborném školství“. 

https://www.zkola.cz/
https://www.zkola.cz/
https://www.zkola.cz/
https://www.zkola.cz/
https://www.zkola.cz/


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SŠ 

 24. a 25. 11. 2017  



 

 



 

 

Děkuji za pozornost 


