
Informace pro rodiče vycházejících žáků 

 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: 

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky ke studiu. Na přihlášce 

se uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělávání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Školy a obory se 

uvádějí na obou přihláškách ve stejném pořadí.Tiskopis platí i pro další kola přijímacího 

řízení (uchazeč pak může uplatnit libovolný počet přihlášek, ale na tiskopise se vyplňuje už 

jen jedna škola). 

- tiskopis přihlášky dostanou žáci již z části vyplněný ve škole, další potřebné údaje na   

přihlášce vyplní tiskacím písmem   

- na přihlášce je nutné uvést skutečného zákonného zástupce (tentýž zákonný zástupce     

bude uveden i na zápisovém lístku) 

- přihlášky podepisuje žák a zákonný zástupce, který ručí za správnost uvedených údajů 

- zadní stranu přihlášky žáci nevyplňují (vyplní a potvrdí škola) 

- tiskopis přihlášky je také k dispozici na www.msmt.cz 

- potvrzení od lékaře (tam, kde ho vyžadují) : vyplní ošetřující lékař- 

            MUDr. V Jakešová: nejlépe  pondělí nebo úterý odpoledne od 13.00 (je nutné  

            se předem objednat) nebo pondělí – pátek ráno do 8.00, poplatek je 200 Kč 

 

Termín do oborů vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení:  

v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna 2019, v konzervatořích od 15. do 31. ledna 

2019, do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2.1. do 15.2.2019 

- žáci přinesou vyplněné přihlášky výchovnému poradci ZŠ ke kontrole: nejpozději do 

      23.11.2018                      
- přihlášku posílají (odevzdají) na SŠ uchazeči sami: do 30.11.2018 

- neúčast na přijímací zkoušce žák omlouvá písemně do 3 dnů řediteli SŠ 

 

Termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky 

 v prvním kole přijímacího řízení:              

a/ obory vzdělání s maturitní zkouškou: 12.-26.4.2019 

b/ obory vzdělání bez maturitní zkoušky: 22.-30.4.2019 

- ředitel SŠ stanoví kritéria přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný  

počet přijímaných uchazečů: pro 1. kolo do 31.1.2019 

- žáci přinesou vyplněné přihlášky výchovnému poradci ZŠ ke kontrole: nejpozději do 

15.2.2019 
- přihlášku posílají (odevzdají) na SŠ uchazeči sami: do 1.3.2019 

      -     neúčast na přijímací zkoušce žák omlouvá písemně do 3 dnů řediteli SŠ 

 

 

POVINNÁ JEDNOTNÁ ZKOUŠKA V OBORECH VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ 

ZKOUŠKOU: 

- přípravu, distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje „Centrum pro zjišťování výsledků 

vzdělávání“  

- zkoušky se konají formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a 

Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro ZV( viz: www.cermat.cz) 

- pozvánku ke zkoušce zašle ředitel SŠ uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání 

zkoušky 

- každý uchazeč může písemný test konat dvakrát (v prvním termínu ve škole uvedené na 

přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém 

pořadí), do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek 

http://www.msmt.cz/


- termíny pro čtyřleté obory vzdělání: 12.4.2019 a 15.4.2019 

- pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 16.4.2019 a 17.4.2019 

- náhradní termíny pro všechny obory: 13.5.2019 a 14.5.2019 

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami: 
- součástí přihlášky musí být doporučení školského poradenského zařízení 

- ředitel SŠ upraví uchazeči podmínky v přijímacím řízení podle tohoto doporučení 

  

 

ROZHODUTÍ O PŘIJETÍ (NEPŘIJETÍ): 
- Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní výsledky jednotné přijímací 

zkoušky uchazeče příslušné střední škole do 28. dubna 

- ředitel SŠ zveřejní do 2 dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem seznam 

přijatých uchazečů - pod registračním číslem (ochrana osobních údajů) 

- písemně se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí uchazeče 

-      žák oznámí přijetí (nepřijetí) výchovnému poradci ve škole 

 

 

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY: 

       -    lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí 

 pokud uchazeč nebude přijat ani na jednu školu, je nutné sledovat nabídky volných 

míst pro další kola přijímacího řízení (webové stránky krajských úřadů) 

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

 svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku 

řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí 

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

zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě odvolání, a v druhém případě, když 

po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do 

oboru vzdělání bez talentové zkoušky 

 zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka na základní škole  

 

 

Odkaz na webové stránky Úřadu práce K.Vary, kde najdete přehled škol Karlovarského 

kraje včetně dalších informací: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/poradenstvi/vzdelavani      

 

Brožura „Čím budu“ pro školní rok 2019/2020 je dostupná na webových stránkách 

Krajského úřadu v Plzni: www.plzensky-kraj.cz v oddíle Školství a sport 

 

Přehledné informace o přijímacím řízení a všech školách v ČR najdete na: 

www.infoabsolvent.cz  

 

Užitečné webové stránky a informace najdete také v Atlase školství 2019/2020, Karlovarský 

kraj.  

 

Podrobné informace k přijímacímu řízení včetně organizace jednotných zkoušek najdete na: 

www.msmt.cz 

 

                                                                                              Mgr. Píbalová Marie 
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