
Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2017/2018    

 1. Do prvního kola přijímacího řízení si žák může podat 2 přihlášky.           

 2. Žák přinese výchovnému poradci list papíru, kde budou tyto informace: 

- název a adresa školy, kam se hlásí, obor a číslo oboru v pořadí dle důležitosti 

- jméno zákonného zástupce, 

- pokud došlo ke změně adresy v poslední době, novou adresu, 

- podpis rodiče 

3. Přihlášky vytiskne výchovný poradce a bude  vydávat  žákům do  21. 2. 2018 

4.  Do přihlášky je třeba dopsat: 

- do kolonky Kontakt na zákonného zástupce je možné dopsat  e-mailovou adresu 

- kolonka  termín přijímací zkoušky vyplnit jen v případě, že škola má vlastní přijímačky 

(př. Střední pedag. škola) 

- kolonka Zkrácené studium – škrtnout ano 

- kolonka V – dopsat Přerově, dne ……… 

- podpis uchazeče 

- kolonka Datum narození  

– doplnit datum narození zákonného zástupce 

- podpis zákonného zástupce ¨ 

- vyžaduje-li škola vyjádření lékaře, je třeba s dítětem k lékaři zajít. Lékař napíše vyjádření 

do přihlášky, může napsat vyjádření i jako přílohu 

- na zadní straně přihlášky do kolonky Schopnosti, vědomosti … je možné napsat umístění 

v okresní soutěži (zeměpisná olympiáda, atd.…), popř. účast v okresní soutěži  

- k přihlášce lze doložit kopii diplomů z olympiád v okresních a regionálních kolech. Pokud 

SŠ přihlíží i k účasti v různých kroužcích nebo sportovních organizací, nechá si žák od 

těchto kroužků a organizací vystavit potvrzení s razítkem a podpisem   

- do kolonky Listů příloh doplnit počet  

Důležitá poznámka:  Zákonný zástupce žáka s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) 

může přiložit kopii zprávy z PPP, popř. si může v ped. -psych. poradně domluvit vyšetření a 

následně vyzvednout potvrzení o SVP, které přiloží k přihlášce na SŠ. 

5. Zákonný zástupce doručí přihlášku poštou či osobně na střední školy  do 1. 3. 

2018. 



6. 14 dní před přijímacím řízením dostanou uchazeči písemně informace o průběhu  a 

termínu  přijímacího řízení.     

Termíny přijímacího řízení u oborů s maturitní zkouškou     12. dubna 2018 - první 

řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné  zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání  

13. dubna 2018 - první řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné   zkoušky pro 

obory šestiletých a osmiletých gymnázií                                                     

16. dubna 2018 - druhý termín pro čtyřleté obory 17. dubna 2018 -  druhý termín pro 

šestileté a osmiletéobory      

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené 

obory   vzdělání na dny  

          1. termín - 10. května 2018         

 2. termín - 11. května 2018      

7.  Nejpozději do 3 dnů po konání přijímacích zkoušek vyvěsí ředitelé škol 

seznamy  přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na svých 

webových  stránkách.                                                                                                                                          

V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam přijatých uchazečů vydá do 30. 

dubna 2018! Přijatí uchazeči do 10 pracovních dnů  potvrdí svůj úmysl nastoupit na SŠ 

doručením zápisového lístku.  Zápisový lístek bude vydávat výchovný poradce 

zákonným zástupcům oproti podpisu na třídních schůzkách 15. 3. 2018.    

Nepřijatí uchazeči obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí. Nevyzvednutý dopis je na poště 

uložen 5 pracovních dnů, poté je považován za doručený. Po včasném převzetí je možné  do 

tří pracovních dnů proti tomuto rozhodnutí podat písemné odvolání.                                           

Důležité!  

Zápisový lístek vyplníte až po přijetí na SŠ. Vyplníte pouze 1 školu a to tu, na kterou žák 

nastoupí. Zápisový lístek uplatní uchazeč pouze jednou. Výjimkou je  situace, kdy je uchazeč 

přijat na jinou školu na základě kladně vyřízeného odvolání.     

8. Po uzavření 1. kola přijímacího řízení střední školy s volnými místy vyhlašují 2. kolo 

přijímacího řízení, seznam těchto škol je uveden na stránkách krajských úřadů. (např 

www.kr-olomoucky.cz v sekci školství). 

 

užitečné webové portály:  infoabsolvent.cz (lze si udělat profitest),  stredniskoly.cz, 

atlaskolstvi.cz, scio.cz - příprava na přijímací řízení, proskoly.cz - test volby povolání, 

seznamskol.eu occupationsguide.cz (průvodce světem povolání), katalog.nsp.cz/uvod.aspx 

(informace o povoláních), otevrisedovednostem.cz, (řemesla), istp.cz, www. hledam-

skolu.cz, www.emiero.sk -test volby povolání  


