
Informace k přijímacímu řízení

Užitečné odkazy

 přehled škol včetně kontaktů na www.atlasskolstvi.cz příp. www.infoabsolvent.cz
 přehled dnů otevřených dveří na www.stredniskoly.cz     
 testy k přijímacím zkouškám na www.scio.cz www.cermat.cz nebo 

www.statniprijimacky.cz
 http://www.msmt.cz/vzdelavani   - aktuality k př. řízení (v průběhu šk. roku)

Další informace najdete na internetu přímo na webových stránkách jednotlivých škol.

Doporučení – využijte dnů otevřených dveří a školu navštivte

Je dobré se ptát:
 na vyučovací metody 
 na volitelné předměty (obvykle od 3. ročníku si může student část předmětů vybrat

podle svých zájmů a budoucího zaměření)
 na způsob výuky jazyků
 na mezinárodní akce (něco jiného je výměna, kde jsou všichni nuceni komunikovat,

něco jiného výlet poznávací)
 na loňské přijímací zkoušky a celý proces přijímacího řízení
 do školy je dobré vyrazit IDS JMK, vyzkoušet si dojíždění

Přijímací řízení

1) Přihláška

V prvním kole přijímacího řízení lze podat maximálně dvě přihlášky, výjimku tvoří talentové
obory, na které lze podat ještě další dvě přihlášky. 
V dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Přihlášky ke vzdělávání  ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý
uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to
na  předepsaném  tiskopisu  v  termínu  do 1.  března  2020,  v  případě  přihlášky do  oborů
vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019.

Co nejdříve  po pololetí  (termín bude  stanoven)  žák  odevzdá řádně  vyplněné  přihlášky
výchovné poradkyni. Poté dostane překontrolované a potvrzené přihlášky zpět. Doplní jen
potvrzení od lékaře (sám si musí zjistit, zda je příslušná SŠ vyžaduje). 

K přihlášce  lze  přiložit  doklady  o  úspěších  žáka  (kopie  diplomů,  potvrzenou  výsledkovou
listinu z okresního či vyššího kola soutěže,...) dle kritérií přijímacího řízení na dané škole.

Žák poté potvrzenou přihlášku odešle (doporučeně) nebo osobně doručí řediteli vybrané
střední školy, nejpozději do 1. 3. 2020.

http://www.stredniskoly.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani
http://www.cermat.cz/
http://www.scio.cz/


2) Přijímací zkoušky

Pro obory s maturitou se koná jednotná přijímací  zkouška z českého jazyka a literatury a
z matematiky. Každý uchazeč může konat tuto zkoušku dvakrát – v prvním termínu na škole
uvedené  na  přihlášce  na  prvním  místě,  ve  druhém  termínu  na  škole  na  druhém  místě,
uchazeči  se  započítá  lepší  výsledek.  Hodnocení  jednotné  zkoušky  tvoří  nejméně  60  %
z celkového přijímacího řízení (pro gymnázia se sportovní přípravou 40 %).

Termíny testů státních přijímacích zkoušek 2020

První řádný termín – čtyřleté obory 14. dubna 2020

První řádný termín – šestileté a osmileté obory 16. dubna 2020

Druhý řádný termín – čtyřleté obory 15. dubna 2020

Druhý řádný termín – šestileté a osmileté obory 17. dubna 2020

První náhradní termín 13. května 2020

Druhý náhradní termín 14. května 2020

Ředitel SŠ může dále stanovit konání školní přijímací zkoušky.

Kritéria pro přijetí musí škola zveřejnit nejpozději do konce ledna 2020.

Talentová zkouška  do  oboru vzdělání  s  talentovou zkouškou v  prvním kole  přijímacího
řízení se bude konat v lednu 2020 – týká se gymnázií se sportovní přípravou, konzervatoří,
uměleckých oborů (např. i umělecký kovář)

3) Výsledky přijímacího řízení

Nutno sledovat www stránky příslušné školy. 

Písemně dostanete pouze rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit
uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních
dnů na poště, pak je považováno za doručené.

 4) Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.
Každý  uchazeč  o  vzdělávání  ve  střední  škole,  který  se  účastní  přijímacího  řízení  pro
následující  školní  rok, obdrží  od  výchovné  poradkyně  jeden  zápisový  lístek.  Svůj  úmysl
vzdělávat  se  v  dané  střední  škole  potvrdí  uchazeč nebo  zákonný  zástupce
nezletilého uchazeče  odevzdáním  zápisového  lístku  řediteli  střední  školy,  nejpozději  do
10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas
odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být
přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.



Zápisový lístek může uchazeč uplatnit  jen jednou;  to neplatí v případě, že uchazeč chce
uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání
nebo byl-li  přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky
(v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou
střední školu).

5) V případě nepřijetí

a) do 3 pracovních dnů od doručení  rozhodnutí o nepřijetí je  možné podat  k rukám
ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí

b) je  dobré  se  informovat  u  ředitele  SŠ  na  možnost  přijetí  na  uvolněná  místa  po
uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek)

c) podívat se na www.jmskoly.cz, kde bývá průběžně aktualizován seznam volných míst
na SŠ a informace k dalším kolům přijímacího řízení

http://www.jmskoly.cz/
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