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Kde hledat informace ?
■ Dny otevřených dveří na příslušné SŠ.
■ Webové stránky SŠ.
■ Trh vzdělávání ve Frýdku- Místku – 8.11.2016,  Ostravě - 2.-3.12.2016.
■ Web ministerstva školství www.msmt.cz .
■ Atlas škol www.atlasskolstvi.cz.

■ Na stránkách Centra www.cermat.cz .
■ Na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 
■ Besedy se zástupci SŠ.
■ Návštěva IPS Úřadu práce ve Frýdku- Místku (je nutné se předem objednat)
■ Návštěva PPP (doporučujeme hlavně pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami - je nutné se včas objednat).
■ Výchovný poradce, třídní učitel, vyučující odborných předmětů.
■ Rodinní příslušníci , reference důvěryhodných osob.

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


Přihlášky

■ V prvním kole přijímacího řízení má žák nárok              
na 2 přihlášky. To platí i pro žáky z 5. a 7. roč. - víceletá 
gymnázia a konzervatoře a pro obory vzdělávání            
s talentovou zkouškou.

■ V dalším kole není počet přihlášek omezen. 
■ Přihlášky lze podat na 2 různé SŠ nebo na 2 studijní 

obory na jedné SŠ.
■ Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou je nutné odevzdat 

na příslušné SŠ do 30. listopadu 2016.
■ Do oborů vzdělávání bez  talentové zkoušky pro první 

kolo přijímacího řízení do 1. března 2017.



Přihlášky

■ Vyplněné přihlášky a zápisový lístek si vyzvednou 
zákonní zástupci na informační schůzce, která se bude 
konat 14.2.2017 od 15.00 - 16.00 hod. v 9.A třídě.



Přijímací řízení- termíny

•do 31. října 2016: vyhlášení 1. kola do oborů s talentovou zkouškou

- zveřejňují ředitelé škol

•do 30. listopadu 2016: odevzdání přihlášek do 1. kola oborů s talentovou zk.

•od 2. do 15. ledna 2017: talentové zkoušky do oborů SŠ

•od 2. ledna do 15. února 2017: talentové zkoušky do oboru Gymnázium se SP

•od 15. do 31. ledna 2017: talentové zkoušky v konzervatořích

•do 31. ledna 2017: vyhlášení kritérií přijímacího řízení do oborů bez talent. zk.

- zveřejňují ředitelé škol

•do 1. března 2017: odevzdání přihlášek uchazečů středním školám

•od 12. do 20. dubna 2017: konání jednotných testů

•11. a 12. května 2017: konání jednotných testů v náhradním termínu



Jednotná zkouška - termíny

čtyřleté obory vzdělání:   1. termín: 12. dubna 2017 (středa)

           2. termín: 19. dubna 2017 (středa)

šestiletá a osmiletá gymnázia:  1. termín: 18. dubna 2017 (úterý)

       2. termín: 20. dubna 2017 (čtvrtek)

náhradní termín je stanoven pro všechny obory vzdělání jednotně:

  1. termín: 11. května 2017 (čtvrtek)

  2. termín: 12. května 2017 (pátek)

 



Jednotná zkouška

● Organizačně vše zajišťuje CERMAT – přípravu zadání testů, distribuci 
testů, hodnocení výsledků testů.

● Povinná přijímací zkouška se koná z Českého jazyka a Matematiky.
● Test z Českého jazyka trvá 60 minut, z Matematiky 70 minut.
● Ověřovány budou testové úlohy jak uzavřené (úlohy s nabídkou řešení), 

tak otevřené (úlohy bez nabídky odpovědi), případně otevřené úlohy s 
hodnocením postupu řešení (široce otevřené úlohy).

● Uchazeč má možnost jednotnou zkoušku konat dvakrát – započte se mu 
lepší výsledek.

● V prvním termínu uchazeč koná jednotnou zkoušku ve škole uvedené na 
přihlášce na 1. místě, v druhém termínu ve škole uvedené na 2. místě       
(v případě Gymnázia se sportovní přípravou koná uchazeč jednotnou 
zkoušku tam).



Přijímací řízení
■ Kritéria přijímacího řízení určuje ředitel dané SŠ a obvykle obsahují – 

údaje o prospěchu na ZŠ, výchovná opatření, hodnocení písemných 
přijímacích zkoušek nebo ústního pohovoru, umístění v odborně 
zaměřených soutěžích (k přihlášce se mohou přiložit kopie diplomů a 
ocenění)

■ Jednotná přijímací zkouška se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60%, 
v oboru Gymnázia se sportovní přípravou 40%

■ Ředitel školy může rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky např. z Aj, 
nebo testů studijních předpokladů

■ Součástí přijímacího řízení do některých učebních oborů bývají ústní 
pohovory.

■ V rámci kritérií pro přijetí stanoví ředitel školy hranici úspěšnosti v jednotné 
zkoušce nebo školní přijímací zkoušce

■ Pozvánku k přijímacímu řízení zasílá ředitel školy 14 dnů před konáním 
přijímací zkoušky.



Informace o výsledcích přijímacího 
řízení

■ Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. 
Ředitelé škol zveřejní na veřejně přístupném místě a 
způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam 
přijatých uchazečů.

■ Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení 
pouze nepřijatým uchazečům. 



Zápisový lístek
■ Vyzvednou si jej rodiče spolu s přihláškami na společné schůzce s VP.
■ Zápisovým lístkem potvrdí uchazeč své přijetí na SŠ. 
■ ZL musí být odevzdán na příslušné škole do 10 pracovních dnů.
■ Škola, která do uvedené lhůty neobdrží ZL uchazeče vyškrtne.
■ ZL lze uplatnit pouze jednou, to neplatí  v případě, že chce uchazeč 

uplatnit ZL na škole, kde byl přijat na odvolání a při uplatnění ZL do oborů  
s talentovou zkouškou.

■ V případě ztráty nebo zničení ZL bude školou na základě písemné žádosti 
zákonného zástupce vydán ZL s označením NÁHRADNÍ.



Druhé kolo přijímacího řízení

■ Nenaplní- li ředitel předpokládaný stav žáků, 
může vyhlásit další kola přijímacího řízení.      
Pro další kola si může žák vyzvednou potvrzenou 
přihlášku opět ve své kmenové ZŠ. Počet 
přihlášek pro další kola není omezen.Termíny 
zkoušek stanovuje ředitel příslušné SŠ.

■ Pokud školy naplní v prvním kole svou kapacitu, 
nemusí další kola vypisovat.

■ Přehled nabízených volných míst najdou žáci 
přímo na SŠ.



Odvolání

■ Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele 
školy o výsledku přijímacího řízení lze podat 
ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení 
rozhodnutí.

■ odvolání vyřizuje v první fázi ředitel střední 
školy ( možnost autoremedury), poté krajský 
úřad


