
Přijímací řízení na SŠ (i pro víceletá gymnázia) 

pro školní rok 2018/2019 

 
PŘIHLÁŠKY: 
 

 2 přihlášky vytiskne žák/zákonný zástupce na stránkách příslušné SŠ nebo na stránkách: 

www.atlasskolstvi.cz ; www.cermat.cz; www.msk.cz 

 Může být i okopírovaná, černobílá, vytisknuta oboustranně. 

 Vyplněnou přihlášku odevzdá výchovnému poradci k potvrzení v termínu 1. 2. – 22. 2. 2018 

 Potvrzené přihlášky (jmenný seznam na dveřích) si žáci vyzvedávají u výchovného poradce. Obdrží také 

1 zápisový lístek.  

 Přihlášky musí žák nebo rodič doručit řediteli SŠ na příslušnou školu do 1. 3. 2018 

 1. kolo přijímacího řízení na SŠ se koná v těchto termínech: 

1. termín: 12. 4. 2018 (4leté obory) 

13. 4. 2018 (obory 6letých a 8letých gymnázií) 

             2.    termín:       16. 4. 2018 (4leté obory) 

                                       17. 4. 2018 (obory 6letých a 8letých gymnázií) 

 V dalších kolech přijímacího řízení lze podat další přihlášky. 

 Volná místa na SŠ po prvním kole přijímacího řízení jsou evidována na Krajském úřadu. 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK: 

Každý žák obdrží pouze jeden zápisový lístek pod evidenčním číslem, jeho přijetí potvrdí písemně. Pokud žák 

zápisový lístek ztratí, vydá mu ZŠ zápisový lístek náhradní. Je však nutné podat písemnou žádost s odůvodněním. 

(Formulář žádosti u výchovného poradce).  

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou! (Výjimku tvoří pouze vyhovění žádosti o odvolání na jiné škole.) 

PŘIJAT(A): 

 Pokud je žák přijat - ředitel školy na veřejném místě (např. internet) vyvěsí seznam přijatých žáků. 

Ředitel neposílá dopisem rozhodnutí o přijetí. 

 Do 10 dní od oznámení rozhodnutí ředitele školy musí být odevzdán na školu zápisový lístek, který je 

potvrzením zájmu vzdělávat se na této škole. 

 Svému třídnímu učiteli žák nahlásí střední školu, na kterou v září nastoupí.  

NEPŘIJAT(A): 

 Pokud žák není přijat – ředitel školy pošle dopisem rozhodnutí o nepřijetí.  

 Rozhodnutí o nepřijetí se na poště ukládá 5 pracovních dní, pak je považováno za doručené. 

 Odvolání proti rozhodnutí ředitele lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

 

 

http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.cermat.cz/

