Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách
a v konzervatořích
1. Zveřejnění – ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový
přístup:
a) obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání
b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy
vzdělávání
c) kritéria přijímacího řízení
d) pro obory s maturitou – informace o přijímací zkoušce a jejím podílu na celkovém
hodnocení
e) přijímací zkouška se koná z jednotné zkoušky (ta je povinná pro obory s maturitou),
a případně ze školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodne.
f) v oborech umění, na konzervatořích a ve sportovních gymnáziích informace o
konání talentové zkoušky
Obory vzdělání s talentovou zkouškou
Ostatní obory vzdělání

do 31. října
do 31. ledna

2. Podávání přihlášek – uchazeč VŽDY podává přímo řediteli střední školy (konzervatoře),
do které se hlásí.
Denní forma vzdělávání
Obory vzdělání s talentovou zkouškou
+ konzervatoř
Ostatní obory vzdělání

do 30. listopadu
do 1. března

Přihláška je podána včas, pokud je podána poslední pracovní den lhůty, a pokud tento den
připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je jím následující pracovní den. Lhůta je zachována,
je-li posledního dne lhůty podána přihláška na SŠ nebo je-li v tento den podána
prostřednictvím držitele poštovní licence.
3. Přijímací zkoušky –
Talentová zkouška do oboru vzdělání
s talentovou zkouškou
Talentové zkoušky na konzervatoři
Talentové zkoušky na gymnázia se sportovní
přípravou
1. kolo - střední škola obory s maturitou
1. kolo – střední škola obory bez maturity
Další kola – střední škola

2. – 15. ledna
15 .- 31. ledna
2. ledna – 15. února
12.-28. dubna
22.-30. dubna
stanoví ředitel školy

Termíny jednotné zkoušky v roce 2018
1. termín:
čtvrtek 12. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,
pátek 13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.
2. termín:
pondělí 16. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,
úterý 17. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.
Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání na tyto dny:
1. termín: čtvrtek 10. května 2018, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín,
2. termín: pátek 11. května 2018, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín (nejpozději

do 3 dnů po řádném termínu písemně).

4. Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř
- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; není omezen počet
přihlášek na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory
vzdělání
- uchazeč může opět podat do 1. března přihlášku na jinou střední školu; do 1. kola
přijímacího řízení může podat dvě přihlášky
- není-li naplněn počet žáků, lze vyhlásit další kola přijímacího řízení v řádných
termínech
5. 1. kolo přijímacího řízení – normální termín
- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; není omezen počet
přihlášek na jednu střední školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci
jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání
6. Další kola přijímacího řízení
- není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých
gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy
a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání
- není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení
7. Kritéria přijímacího řízení
- ředitel školy musí hodnotit uchazeče podle:
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b) výsledků hodnocení dosažených při talentové zkoušce, je-li stanovena,
c) výsledků hodnocení dosažených při přijímací zkoušce, je-li stanovena, a
- dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
- kritéria je ředitel školy povinen zveřejnit do termínu uvedeného výše
- pro různá kola přijímacího řízení může ředitel školy stanovit různá kritéria přijímacího
řízení – vše však musí zveřejnit ve stanovených termínech, tzn. pro další kola
přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení
- kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření
školního vzdělávacího programu
8. Práva a povinnosti uchazeče
- vzory přihlášek ke vzdělávání jsou zveřejněny na:
(www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu- vzdelavani-a-vzdelavani-v-1)
- uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky (platí i pro
obory vzdělání s talentovou zkouškou); uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly
termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo
talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal
přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky
nebo talentové zkoušky
- přihláška se podává do oboru vzdělání, nikoliv do zaměření oboru vzdělání
- v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen
- uchazeč podává přihlášku vždy přímo u ředitele školy, do které se hlásí – z toho
plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení
všech potřebných dokladů, zejména pak vyjádření školského poradenského zařízení
(PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, diplomy ze
soutěží, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče

9. Povinnosti ředitele ZŠ
- vydávají zápisové lístky svým žákům
- základní školy jsou povinny si obstarat dostatečné množství zápisových lístků
- zápisové lístky žákům ředitelé školy potvrzují a vedou evidenci o tom, komu zápisové
lístky vydali
- potvrzují přihlášky ke vzdělávání na střední škole, ale nepostupují je řediteli střední
školy
- škola není povinna vydávat uchazečům tiskopisy přihlášek (povinnost nebyla
stanovena ani dříve); uchazeči si mohou tiskopisy přihlášek stáhnout z internetu
(odkaz viz níže)
10. Ředitel střední školy stanoví v 1. kole přijímacího řízení, pokud se konají přijímací
zkoušky, nejméně 2 termíny konání přijímací zkoušky - stále se jedná o jedno kolo
přijímacího řízení, tzn. že ředitel školy stanoví jedno společné pořadí uchazečů z obou
(resp. ze všech) termínů konání přijímací zkoušky
11. Ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění
hodnocení uchazeče Cermatem (centrem, které zpracovává výsledky jednotné přijímací
zkoušky), nebo do 2 pracovních dnů po konání školní přijímací zkoušky, pokud se
přijímací zkouška (jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška) v 1. kole nekoná, ukončí
hodnocení uchazečů a vydá rozhodnutí v období od 22. dubna do 30. dubna 2018.
12. Ředitel střední školy na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím
dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a
seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům se zasílají rozhodnutí o nepřijetí.
Od zveřejnění začíná běžet 10 denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku
13. Odvolací řízení - odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí
o nepřijetí.
14. Zápisový lístek:
 svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí
uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke
vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne
následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých
uchazečů. Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se
žákem školy nestává.
 ZÁPISOVÝ LÍSTEK MŮŽE UCHAZEČ UPLATNIT JEN JEDNOU. Výjimkou je případ,
kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě
odvolání a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru
s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové
zkoušky.
 Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní „běžné“
studium; nevtahuje se na:
 nástavbové studium
 zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem
 večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formou vzdělávání
 Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním
uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče,
u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč
hlásí, pokud na území škol nepobývá.

Termíny pro první kolo přijímacího řízení
U oborů vzdělání s talentovou
zkouškou
(bez ohledu na formu
vzdělávání)
Zákonný zástupce
nezletilého uchazeče nebo
zletilý uchazeč podává
přihlášku řediteli střední školy
nejpozději do
Zápisový lístek obdrží uchazeč
Ředitel školy zveřejní
rozhodnutí o termínech konání
přijímací zkoušky, kritéria
přijímacího řízení
a předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
nejpozději

do 30. listopadu

do 1. března

do 30. listopadu
do 15. března
žák ZŠ ve své škole
žák ZŠ ve své škole
Ostatní uchazeči, kteří jej předkládají, od krajského úřadu, a to na základě
písemné žádosti

do 31. října

Termíny konání talentové
zkoušky nebo školní přijímací
zkoušky ve střední škole

Talentová zkouška:
od 2. ledna do 15. ledna;
u GSP
od 2. ledna do 15. února

Termíny konání talentové
zkoušky v konzervatoři

od 15. ledna do 31. ledna

Termíny konání
jednotné zkoušky

U oborů vzdělání bez talentové zkoušky
(bez ohledu na formu vzdělávání)

do 31. ledna

Od 22. dubna do 30. dubna
v oborech středního vzdělání
s výučním listem
a od 12. dubna do 28. dubna
v oborech s MZ
x

1. termín:
12. dubna – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
16. dubna– pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín:
15. dubna– pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
17. dubna– pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání na tyto dny:
1. termín: 13. května, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín
2. termín: 14. května, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín

Další informace:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore

