
1) Na přihláškách doplníte pouze datum, podpis žáka a zákonného zástupce. Pokud škola vyžaduje lékařské  

     potvrzení, necháte potvrdit přihlášky obvodním dětským lékařem, k němuž vaše dítě dochází. 

     Pokud žák uspěl v okresním nebo krajském kole nějaké soutěže, přiložte k přihlášce kopii diplomu. 

     Pokud má žák doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, přiložte k přihlášce originál. 

 

2) Nejpozději 1. března 2018 – musí být přihláška na střední škole.  

     Přihlášky sami doručíte osobně nebo zašlete poštou (doporučeně) řediteli příslušné střední školy.  

 

3) Na maturitní obory se konají testy – 12. dubna a 16. dubna 2018 

     (náhradní termín 10. a 11. května 2018 – může konat pouze žák, který doložil lékařskou zprávou nemoc) 

 

4) Výsledky didaktických testů z prvního a druhého termínu jednotné přijímací zkoušky budou ředitelům 

    středních škol k dispozici v poledne 27. dubna 2018. Následně do dvou pracovních dnů zveřejní ředitelé 

     škol na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů. 

     Uchazeči, kteří byli omluveni z 1. a/nebo 2. termínu jednotné přijímací zkoušky a budou konat jednotné 

     testy v náhradním termínu, nebudou mít k 28. dubnu uzavřeny výsledky za jednotnou přijímací zkoušku a 

     o jejich přijetí může ředitel školy rozhodnout po výsledcích náhradního termínu konání jednotné 

     přijímací zkoušky. 

 

5) V případě, že se nekoná jednotná ani školní přijímací zkouška, ukončí se hodnocení uchazečů  

     v období od 22. dubna do 30. dubna 2018 (týká se oborů ukončených výučním listem). 

 

6) Pokud je žák přijat, objeví se na stránkách příslušné střední školy v seznamu přijatých, je veden  

     pod přiděleným číslem. Ředitel střední školy neposílá žádný dopis.  

     Není-li žák přijat, dostanete tuto informaci dopisem od ředitele střední školy.  

 

7) K čemu slouží zápisový lístek: 

Žák základní školy (uchazeč) jím potvrdí, že chce studovat vybraný obor na střední škole, na který složil 

přijímací zkoušky. V případě, že byl žák přijat na obě střední školy, vybere tu, na kterou chce od září chodit. 

Pokud vaše dítě nebude přijato ani na jednu střední školu, lístek nevyplňujte. Dítě si podá přihlášky do 2. 

kola přijímacích řízení (v průběhu května), zápisový lístek by pak dítě odevzdalo až po výsledcích 2. kola 

přijímaček. 

      Kdo dostane zápisový lístek: 
Každý uchazeč, který se hlásil na střední školu. Obdrží pouze jeden zápisový lístek. 

      Postup při odevzdávání zápisového lístku: 
Žák nebo jeho zákonný zástupce vyplní část oddílu 1.   

    - Název školy (zcela přesný název vybrané střední školy – učiliště)  

    - kód a název oboru vzdělání (opět zcela přesně)  

     - datum  

     - podpis zákonného zástupce (tedy váš)  

     - podpis uchazeče – podpis vašeho dítěte  

Takto vyplněný zápisový lístek musí doručit řediteli střední školy (osobně nebo doporučeným dopisem). 

Musí to udělat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. 

        Zpětvzetí zápisového lístku 

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro 

uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl 

přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s 

talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední 

školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání 

bez talentové zkoušky. Uchazeč si vyžádá zápisový lístek zpět a vyplní část oddílu 2. 

        Ztráta zápisového lístku 

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této 

žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní 

zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého 

uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky).  



 

  

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU 

 Odvolání se podává písemně řediteli střední školy, na kterou nebyl žák přijat. Musí být uplatněno  

do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (písemné). Doručit odvolání je možné osobně nebo 

poštou (doporučeně). 

 Na odvolání není formulář, podává se volnou formou, nutné je uvést důležité údaje (jméno žáka, 

název školy, název oboru, odvolání proti nepřijetí, eventuálně důvody, podpisy zákonného zástupce a žáka). 

 V případě, že je žák na základě odvolání přijat, vyžádá si zápisový lístek ze školy, na kterou jej už 

odevzdal. Toto může udělat jen jednou a pouze v případě přijetí na střední školu na odvolání. Vyplní část 

oddílu 2 a vyplněný zápisový lístek doručí řediteli střední školy (osobně nebo doporučeným dopisem). 

 

 

Pokud byste potřebovali pomoci s vyplněním zápisového lístku, s odvoláním proti rozhodnutí 

o nepřijetí anebo řešením situace v případě nepřijetí dítěte v prvním kole ani na jednu školu, 

kontaktujte výchovnou poradkyni  

                                        emailem (zs.poradce@seznam.cz) nebo telefonicky (778 485 380). 
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