
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY  

 

1. V prvním kole přijímacího řízení může žák podat maximálně 2 přihlášky.  

 
Žáci devátých tříd obdrželi jednu přihlášku při předávání pololetního vysvědčení. 

Zájemci o vzdělávání na víceletých gymnáziích si vyzvednou jednu přihlášku u výchovné poradkyně.  

Tiskopis přihlášky je možné zkopírovat nebo vytisknout: msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani 

 

2. Vyplněné přihlášky je nutno předat třídnímu učiteli. Bude  zkontrolována 

klasifikace a potvrzena ŘŠ. 

 

3. Některé střední školy požadují potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, pak je 

nutné s přihláškou dojít k dětskému lékaři. 

 

4. Zákonný zástupce žáka sám doručí přihlášky do 1. 3. 2019 řediteli příslušné 

střední školy. 
 

5. Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem 1. ročníku 

příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole. 

 

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek od výchovné 

poradkyně. 

 

Žáci devátých ročníků obdrželi zápisový lístek společně s výpisem pololetního vysvědčení.  
 

Žáci 5. a 7. ročníků obdrží zápisový lístek při předání školou potvrzené přihlášky.  

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho 

přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky 

rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.  

 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce 

uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.  

 

V případě, že uchazeč ztratí nebo zničí zápisový lístek, může požádat o vydání náhradního 

zápisového lístku, je nutné předložit také čestné prohlášení. 

 

 

 

 



 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český 

jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou 

termínech, je stanovena v řádném termínu na dny: 

 

Čtyřleté obory vzdělávání: 

První termín: pátek 12. dubna 2019 

Druhý termín: pondělí 15. dubna 2019 

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 

První termín: úterý 16. dubna 2019 

Druhý termín: středa 17. dubna 2019 

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory 

vzdělávání na dny:  

První termín: pondělí 13. května 2019 

Druhý termín: úterý 14. května 2019 


