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Přijímací řízení
 
A. Před podáním přihlášek 

 

 Žák si vybere z nabídky oborů středních škol, vytipuje školy podle svého zájmu, zejména si ověří, jaké podmínky jsou stanoveny pro 

přijetí do vybraného oboru (počty přijímaných, přijímací zkouška), žák zváží své možnosti (poradí se s rodinou, výchovným poradcem). 

 Žák  si  zajistí  1-2  přihlášky  pro  první  kolo  přijímacího  řízení  –  buď  v  základní  škole,  nebo  v  prodejnách  SEVT  (Praha,  Brno, 

www.sevt.cz), nebo prostřednictvím webových stránek MŠMT. Lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dvě přihlášky na 

dva různé obory v jedné SŠ. 

 Žák vyplní přihlášky (IZO školy 102 326 631, ZPS = změněná pracovní schopnost, Zkrácené studium = pro absolventy SŠ, pokud chtějí 

absolvovat další SŠ) a nechá si na přihláškách potvrdit prospěch ze základní školy (razítko a podpis – nejpozději do konce února). Uvede 

i den, kdy se koná přijímací zkouška (pokud se koná). Přiloží i další potřebné doklady, pokud je střední škola vyžaduje (např. potvrzení 

lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu). 

 Žák se zdravotním postižením (fyzické, psychické…), nebo zdravotním znevýhodněním (dyslexie, dyskalkulie…) k přihlášce přiloží 

posudek školského poradenského zařízení (např. PPP, SPC) obsahující vyjádření o vhodném postupu při konání přijímací nebo talentové 

zkoušky. 

B. Odevzdání přihlášek a získání zápisového lístku 
 

 Kompletní přihlášku (včetně všech náležitostí) odevzdá nebo pošle žák řediteli příslušné SŠ. TERMÍN: DO 1. BŘEZNA. 
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 Přihláška musí být podepsána jak žákem, tak jeho zákonným zástupcem. 

 

 Je vhodné převzít ve SŠ potvrzení o podání přihlášky, v případě zaslání poštou uschovat podací lístek jako potvrzení o včasném podání 

přihlášky. 

 Žák obdrží ve své ZŠ zápisový lístek (na SŠ do konce února, na konzervatoř do konce listopadu), v případě ztráty na základě PÍSEMNÉ 

žádosti (ke stažení na www.zsbela.cz) vydá škola nový „náhradní zápisový lístek“, součástí této žádosti je čestné prohlášení zákonného 

zástupce nezletilého žáka (ke stažení na www.zsbela.cz), že původní zápisový lístek neuplatnil ve střední škole, součástí čestného 

prohlášení je i podpis žáka. 

C. Po odevzdání přihlášek 
 

 Pokud se přijímací zkouška na SŠ nekoná, žák musí vyčkat na zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (na veřejně přístupném místě a na 

webu), POUZE nepřijatým uchazečům je poštou doručeno rozhodnutí o nepřijetí. 

 Pokud se přijímací zkouška koná (konzervatoře – leden, střední školy - duben), uchazeč obdrží poštou pozvánku k přijímací zkoušce a 

zúčastní se jí v termínu stanoveném v prvním kole (toto datum uvedl žák na přihlášce), stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiné 

škole není důvodem pro stanovení náhradního termínu! 

 Žák, který se z vážných důvodů k přijímací zkoušce nedostaví, musí svou neúčast PÍSEMNĚ omluvit do 3 dnů po termínu pro přijímací 

či talentovou zkoušku, ředitel SŠ mu poté stanoví náhradní termín (do 1 měsíce po řádném termínu). 

D. Oznámení rozhodnutí o přijetí a doručení rozhodnutí o nepřijetí 
 

 Rozhodnutí o přijetí – oznamuje se pouze zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném 

místě SŠ a na webu SŠ (na dobu 15 dnů). 

 Rozhodnutí o nepřijetí – oznamuje se poštou, vyzvedne zákonný zástupce žáka, je NUTNÉ se do 3 pracovních dnů po doručení dopisu 

písemně odvolat (již neplatí, že je přijat žák bez odvolání, pokud byl jen několik míst pod čarou, nyní bez odvolání přijat nebude! Šanci 

na přijetí po odvolání mají i žáci desítky míst pod čarou) – viz bod F. Odvolání. 

E. Potvrzení nástupu do střední školy – odevzdání zápisového lístku 
 

 Po oznámení rozhodnutí o přijetí žák nebo zákonný zástupce MUSÍ odevzdat či poslat zápisový lístek řediteli SŠ a to nejpozději do 10 



 

pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, pokud není zápisový lístek včas odevzdán, zaniká rozhodnutí o přijetí, zápisový 

lístek musí být podepsán zákonným zástupcem i žákem! Zápisový lístek může být uplatněn jen JEDNOU (to neplatí pouze při odvolání!). 

F. Možnost odvolání 
 

 Odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, 

odvolání je možno podat teprve poté, kdy žák obdržel toto rozhodnutí. Odvolání MUSÍ být podepsáno zákonným zástupcem. 

G. Další kola přijímacího řízení 
 

 Uchazeč si zjistí informace o 2. kolech přijímacího řízení i o volných místech na webu SŠ a může si podat nové přihlášky, přičemž jejich 

počet NENÍ omezen. 


