
Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2017/2018 
 

 Podle nové vyhlášky školského zákona (platné od 12. 1. 2012) si žák v 1. kole 
přijímacího řízení může podat pouze 2 přihlášky na střední školy. 

 Vzdělávací nabídka středních škol pro školní rok 2018/2019 bude zveřejněna na 
internetových stránkách středních škol a na  www.infoabsolvent.cz 

 Žáci obdrží od výchovné poradkyně Atlas školství středních škol pro rok 2018/2019 i 
CD s elektronickou verzí. 

 Výchovná poradkyně vyplní ve škole učební i studijní obory v počítačovém programu 
Bakalář a přihlášky i se známkami posledních dvou absolvovaných ročníků na ZŠ 
vytiskne. Škola přihlášky potvrdí razítkem a podpisem ředitele. Pokud je nutné 
lékařské potvrzení, žáci si ho obstarají u dětské lékařky. 

 Přihlášky žáků na střední školu neposílá základní škola, ale uchazeči sami je doručí        
(jejich rodiče/zákonní zástupci) buď osobně na sekretariát středních škol  nebo je 
pošlou doporučeným dopisem na adresu střední školy 

 Žák odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2018, v případě přihlášky do 
oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017. 

 Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, pokud o jejím konání ředitel školy 
rozhodl, se koná v pracovních dnech v termínech od 22. dubna do 30. dubna 2018. 
Dny konání zkoušky stanoví ředitel střední školy na veřejně přístupném místě 
 ve škole i na internetových stránkách. 

 Obsah a formu přijímací zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s rámcovým 
vzdělávacím programem základního vzdělávání do 31. 1. 2018 na webových 
stránkách školy. 

 Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem musí být zveřejněn 
ředitelem střední školy do 3 dnů po konání přijímací zkoušky na veřejně přístupném 
místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí 
písemně. 

 Existuje možnost odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a lze ho 
podat ve lhůtě tří kalendářních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání musí být 
podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem. 
Doporučuji konzultovat s výchovnou poradkyní. 

 Žák obdrží na své základní škole 1 zápisový lístek a to nejpozději do 15. března 2018, 
který slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání 
na dané střední škole. 

 Tento zápisový lístek odevzdá řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí 
ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel střední školy 
zveřejní seznam přijatých uchazečů. 

 Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého odevzdáním zápisového 
lístku úmysl vzdělávat se ve vybrané střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za 
žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 

 Uchazeč nemůže požádat ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového 
lístku. Výjimkou je případ, kdy byl žák přijat na jinou školu na základě odvolání. 

http://www.infoabsolvent.cz/


 V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydá škola na základě písemné žádosti 
zákonného zástupce náhradní zápisový lístek, který označí slovem „náhradní“. 
Součástí žádosti o jeho vydání je čestné prohlášení uchazeče nebo zákonného 
zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní  
ve střední škole. 

 Po prvním kole budou na školách, kde zůstanou volná místa, vyhlašována další kola 
přijímacího řízení. 

 Volná místa na středních školách po 1. a dalších kolech přijímacího řízení jsou 
zveřejněna na internetových stránkách jednotlivých škol, která volná místa nabízejí, 
případně na internetových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
v Ostravě: www.kraj-moravskoslezsky.cz 

 
  

                                                                                   Mgr. Květuše Zmrzlíková, výchovná poradkyně 
 
 

http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/

