
Přijímací řízení – školní rok 2016/2017  

Termíny podání přihlášek na střední školy  

Uchazeč může požádat maximálně o 2 přihlášky ke studiu na SŠ pro 1. kolo přijímacího 

řízení. Obdrží je od výchovné poradkyně v 1. týdnu měsíce ledna. Vyplněné přihlášky předá 

nejpozději do 27. ledna 2017 svému třídnímu učiteli k zapsání známek a k potvrzení. 

Potvrzené a zkontrolované přihlášky mu budou vráceny a nejpozději do 1. března 2017 je 

musí předat příslušné střední škole. (V případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou 

zkouškou je nutné vyplnit a předat přihlášku SŠ již do 24. listopadu 2016). Na každou ze 

dvou přihlášek vypisuje uchazeč obě školy, o které má zájem. Způsob předávání přihlášky je 

stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo 

řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nezasílají ji již prostřednictvím základní 

školy, jak tomu bylo v minulých letech. Při posílání přihlášek poštou je nutné doporučené 

podání. 

 Počet přihlášek na střední školy  

Žáci základních škol mohou podat v prvním kole přijímacího řízení maximálně dvě přihlášky 

na střední školy. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol 

podávajících přihlášky na víceletá gymnázia. 

 Termíny přijímacích zkoušek  

Do oborů s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna 2016 do oborů vzdělání konzervatoří, od 

15. do 31. ledna 2017 a do oborů vzdělání bez talentové zkoušky od 12. do 20. dubna 2017 

pro všechny formy vzdělávání. 

 Výsledky přijímacích zkoušek 

Po předání vyplněné přihlášky obdrží uchazeč registrační číslo. Pod tímto číslem bude později 

informován o výsledku přijímacího řízení. Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům sděleno 

písemně. V době po 20. dubnu 2017 je nutné sledovat úřední desky nebo webové stránky SŠ, 

protože tam bude zveřejnění o přijetí. Sdělení o přijetí nebo nepřijetí jsou ředitelé povinni 

oznámit do 7 dnů od termínu přijímacích zkoušek.  

Uchazeč předá řediteli střední školy do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí 

o přijetí tzv. zápisový lístek. Zápisový lístek obdrží jen jeden a rodiče žáka si jej 

vyzvednou v ředitelně naší základní školy.  

Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztrácí nárok stát se jejím studentem. Na tato 

místa mohou pak ředitelé středních škol vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po 

skončení prvního kola. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to však neplatí pro 

studenty přijaté na SŠ po odvolání. 



Druhé kolo (a další kola) přijímacího řízení  

Školský zákon umožňuje ředitelům SŠ vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění 

předpokládaného stavu studentů. Je-li stav studentů naplněn po prvním kole, další kola 

přijímacího řízení již nevyhlašují.  

Odvolání 

 Na veřejných středních školách se lze odvolat do třech pracovních dnů od doručení 

rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se předává řediteli SŠ. 

 Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně 

v kompetenci ředitele této školy.  

Rozhodnutí musí být oznámeno nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních případech může 

krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy oznámit. Odvolání podávají rodiče 

uchazeče. 

 Další informace 

 Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a 

sedmých tříd základních škol.  

Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi nebo 

na webových stránkách www.atlasskolstvi.cz ,  www.studujvpk.cz 
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