Přihlášky a přijímací zkoušky na SŠ
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a
talentových zkoušek) stanoví školský zákon.
1. Každý uchazeč může podat jen 2 přihlášky na 2 různé střední školy/obory. Totéž platí i
pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá
gymnázia. Kontrolu, zda jich nepodává víc, sice základní škola vykonávat nesmí, ale v praxi
také více než dvě přihlášky nepotvrdí.
–
–

do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2016
do oborů bez talentové zkoušky do 1. 3. 2017

2. Povinná jednotná zkouška v oborech s maturitní zkouškou, a to písemné testy z Českého
jazyka a literatury a Matematika.
3. Vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů
formou vydání seznamu přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna a v dalších kolech bez
zbytečného odkladu,
– Rozhodnutí o přijetí na střední školu neobdrží uchazeč písemně – je třeba sledovat web
střední školy nebo vývěsní tabuli.
– Rozhodnutí o nepřijetí rozesílá ředitel SŠ poštou nejdříve 22. dubna 2017.
4. Zápisový lístek je nutno odevzdat na SŠ do 10 pracovních dnů od oznámení výsledků.
Zavčas odevzdaný se považuje i ten lístek, který byl v této lhůtě prokazatelně předán
provozovateli poštovních služeb.
5. Zápisový lístek vydává základní škola proti podpisu.
6. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Výjimkou z uplatnění zápisového lístku jsou dva
případy, kdy uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. Jednak když jeho
bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s
talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
7. Termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech
 do oborů s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna
 obory vzdělání s maturitní zkouškou od 12. dubna do 28. dubna.
 ostatní obory od 22. do 30. dubna.

1) Portál Střední školy.cz
2) Přehled oborů a SŠ v Atlasu školství
3) Infoabsolvent.cz.

