
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY: 

 

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY:  

 

Termíny odevzdání přihlášky řediteli SŠ: 

 SŠ bez talentových zkoušek   1. březen 2020 

 Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do 

denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2020, to je 

letos neděle, proto doporučujeme odevzdat přihlášku do pátku 28. 2. 2020. 

 

Informace k přijímacímu řízení čtěte  

na stránkách MŠMT  

http://www.msmt.cz/file/51624/ 

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

konzervatore 

nebo na stránkách Cermatu:  

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/zakladni-

informace 

 

Informace (metodický pokyn) k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

naleznete zde:  

http://www.msmt.cz/file/49460/ 

nebo zde: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni/uchazeci-se-

specialnimi-vzdelavacimi-potrebami 

 

Tiskopis přihlášky 

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu (růžový) 

http://www.msmt.cz/file/51295/ 

Přihlášky vytiskne pan ředitel a žákům je předá výchovná poradkyně.  

Na přihlášce bude vyplněna strana B – klasifikace a průměry, správnost potvrdí ředitel 

razítkem školy a svým podpisem.  

První stranu označenou jako A vyplní zákonný zástupce žáka  

a podepíše ji zákonný zástupce i žák.  

Je-li třeba, přihlášku potvrzuje dětský a dorostový lékař.  
(lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 

předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče) 

 

Vzory k vyplnění jsou k dispozici na stránkách MŠMT. 

Ke stažení zde:  
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http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-

vzdelavani-a-vzdelavani-v 

Vysvětlivky k tiskopisu jsou k dispozici zde: http://www.msmt.cz/file/43464/ 

Přihlášku s vysvětlením, jak vyplňovat, naleznete i zde:  

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-

ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss 

Přihlášky bývají také ke stažení na stránkách jednotlivých škol, některé školy je mají 

částečně předvyplněné, lze si podle nich svoji přihlášku zkontrolovat.  

 

Počet přihlášek: 

Pro první kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky.  

Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru 

vzdělání, kam podává druhou přihlášku.  

Obě přihlášky vyplňujete zcela totožně - školy na obou tiskopisech uvádí ve stejném 

pořadí.   

Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření – podpis. 

 

Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo 

uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky – 

přihlášky si může podat i žák, který již podával přihlášky na školy s talentovou zkouškou.  

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:  

Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel školy povinen vyhlásit 

nejméně jedno kolo přijímacího řízení.  

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou 

některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací 

zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.  

 

Termíny přijímacích zkoušek: 

 

čtyřleté obory: 

1. termín  úterý  14. dubna 2020 

    ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí 

2. termín  středa 15. dubna 2020 

    ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí 

 

šestiletá a osmiletá gymnázia 

1. termín čtvrtek 16. dubna 2020 

    ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí 

2. termín pátek 17. dubna 2019  

    ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí 
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Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení 

výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – Cermat. 

http://www.msmt.cz/file/51295/ 

Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či 

druhého termínu příslušného testu. 

 

Náhradní termín přijímací zkoušky : 

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a 

svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky 

konat, koná zkoušku v náhradním termínu.  

Náhradní termíny pro konání jednotných zkoušek:  

1. termín středa 13. 5  2020 

2. termín čtvrtek 14. 5. 2020 

 

Školní přijímací zkoušky:  

V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit také konání školní přijímací 

zkoušky, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení minimálně dva termíny pro její 

konání, a to v období od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, v 

období od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání. Sledujte webové stránky 

konkrétní školy! 

 

Kritéria přijímacího řízení: 

Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů 

zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna  

a pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího 

řízení.  

 Sledujte webové stránky konkrétní školy! 

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle  

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,  

b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,  

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,  

d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče.  

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení 

uchazečem podílí nejméně 60 %;  

v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 

40 %. 

 

http://www.msmt.cz/file/51295/


Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu českého 

jazyka a literatury a písemného testu matematiky. 

 

Potvrzení od lékaře 

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole může být i splnění 

podmínek zdravotní způsobilosti. Na přihlášce musí být lékařem potvrzena způsobilost ke 

studiu.  

 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví 

ředitel školy jejich pořadí.  

Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich 

pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení. 

 

Zveřejnění výsledků: 

Cermat zpřístupní výsledky zkoušek středním školám nejpozději do 28. 4. 2020. 

Školy bez jednotných zkoušek:  

ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným 

zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí do 30. dubna 

2020. 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou  

ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem a 

zveřejní výsledky a pořadí uchazečů pod přidělenými registračními čísly. 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel 

doručí rozhodnutí o nepřijetí.  

 

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení:  

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu 

žáků. Počet kol není omezen.  

Informace budou zveřejněny na webu krajského úřadu a budou k dispozici na odboru školství 

krajského úřadu.   

 

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ 

 Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný 

zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení 

rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu.  

Ředitel školy zašle odboru školství spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých 

postupoval při přijímacím řízení.  

 

Odvolání by mělo obsahovat:  

● označení správního orgánu, jemuž je určeno;  

● jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození;  



● název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání;  

● důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy;  

● důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s 

právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo);  

● jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého 

uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování;  

● datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče. 

 

 

PŘIJETÍ  - PŘEDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU 

 Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího 

řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na 

dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí.  

 Neodevzdá-li zákonný zástupce uchazeče zápisový lístek na střední škole, zaniká 

rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout 

jiného uchazeče. 

 Zápisový lístek bude připraven na recepci školy. Vyzvedává ho osobně zákonný 

zástupce žáka proti podpisu.  

 Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. 

Výjimka:  

Přijetí na základě odvolání. 

Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s 

talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. 

 

 

 


