
Přijímací řízení na střední 
školy ve školním roce   

2018-19
 pro školní rok 

2019-20



• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů

• vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 
vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb.

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

• nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání                 
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů

• bližší podrobnosti k organizaci jednotné zkoušky vydá Centrum pro 
zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum/CERMAT)

Legislativa



Kde hledat informace ?

■ Individuální návštěva IPS Úřadu práce                    
ve Frýdku- Místku ( je nutné se předem objednat - tel. 
950 113 487 nebo 485)

■ Návštěva PPP nebo SPC (doporučujeme hlavně pro 
žáky s podpůrnými opatřeními, je nutné se předem 
objednat)

■ Trh vzdělávání ve Frýdku- Místku - Hala Polárka 
4.10.2018 -10.00 - 16.00 hod.

■ Středoškolák, vysokoškolák v Ostravě -Výstaviště 
Černá louka 30.11.2018 - 9.00-18.00 hod. a 1.12.2018 - 
9.00-14.00 hod.

■ Atlas školství - konec října, www.atlasskolstvi.cz

http://www.atlasskolstvi.cz


Kde hledat informace ?

■ Dny otevřených dveří na příslušné SŠ
■ Webové stránky SŠ
■ Besedy se zástupci SŠ
■ Výchovný poradce - tel. 555 222 083, třídní učitel, 

vyučující odborných předmětů

■ Rodinní příslušníci, reference důvěryhodných osob
■ Web. str. Ministerstva školství www.msmt.cz
■ Web.  str. Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání - 

CERMAT - www.cermat.cz
■ Web. str. Krajského úřadu Moravskoslezského kraje- 

www.msk.cz 
■ www.infoabsolvent.cz

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


Přijímací řízení 2018/2019 – termíny

• do 31. října 2018: vyhlášení 1. kola do oborů s talentovou zkouškou

• do 30. listopadu 2018: odevzdání přihlášek do 1. kola oborů s talentovou zk.

• od 2. do 15. ledna 2019: talentové zkoušky do oborů SŠ

• od 2. ledna do 15. února 2019: talentové zkoušky do oboru Gymnázium se 
SP

• od 15. do 31. ledna 2019: talentové zkoušky v konzervatořích

• do 31. ledna 2019: vyhlášení kritérií přijímacího řízení do oborů bez talent. 
zk.

• do 1. března 2019: odevzdání přihlášek uchazečů středním školám

• od 12. do 28. dubna 2019: období pro přijímací zkoušky v oborech s MZ 
(jednotná zkouška + školní přijímací zkouška)

• od 22. do 30. dubna 2019: období pro přijímací zkoušky v oborech s VL

• 13. a 14. května 2019: konání jednotných testů v náhradním termínu



Řádný termín:
Čtyřleté obory:

1. termín: pátek 12.4. 2019
2. termín: pondělí 15.4.2019

    Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16.4. 2019
2. termín: středa 17.4.2019

    Náhradní termín:
1. termín: pondělí 13.5.2019
2. termín: úterý 14.5.2019

Jednotná písemná přijímací zkouška v oboru Český 
jazyk a literatura a Matematika a její aplikace



• organizačně vše zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání – přípravu zadání testů, distribuci testů, hodnocení 
výsledků testů

• jednotná zkouška se koná z českého jazyka a literatury                
a matematiky

• test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, z matematiky 70 
minut

• uchazeč má možnost jednotnou zkoušku konat dvakrát       
(v souladu s přihláškou ke vzdělávání) – 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)

Jednotná zkouška



● při přijímacím řízení do oborů vzdělávání s výučním 
listem

● při přijímacím řízení do oborů vzdělávání Umění       
a užité umění

● při přijímacím řízení do oborů vzdělávání                             
v konzervatořích

Jednotná zkouška se 
nekoná



• termín pro podání přihlášek do oborů vzdělání bez 
talentové zkoušky je stanoven na 1. března        
(ve všech formách vzdělávání)

• jednotná zkouška se podílí na hodnocení uchazeče 
nejméně 60 % (v oboru Gymnázium se sportovní 
přípravou 40 %)

• termín pro přijímací zkoušky do oborů bez talentové 
zkoušky je stanoven od 12. do 28. dubna 
(jednotná zkouška i školní přijímací zkouška)

Základní parametry



● ZL vydá spolu s přihláškami výchovný poradce 
zákonným zástupcům proti podpisu na společné 
schůzce 13.2.2019 v 15. hodin

● odevzdáním ZL potvrzuje uchazeč přijetí na SŠ
● ZL odevzdá uchazeč do 10 pracovních dnů         

od oznámení o přijetí na SŠ
● ZL lze uplatnit pouze jednou, to neplatí v případě, 

že uchazeč chce uplatnit ZL na škole, kde byl přijat 
na odvolání

● uchazeč může vzít ZL uplatněný v přijímacím řízení 
do oborů s talent. zk. zpět, pokud byl následně přijat 
do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky 

Zápisový lístek



● rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí oznámí ředitel SŠ    
do 3 pracovních dnů po posledním termínu přijímací 
zkoušky daného kola - je nutno sledovat webové 
stránky SŠ

● zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí za 
oznámené a od tohoto okamžiku plyne lhůta pro podání 
ZL nebo odvolání

● nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy 
rozhodnutí o nepřijetí do dvou pracovních dnů po 
zveřejnění výsledků jednotné zkoušky

Výsledky přijímacího 
řízení



● do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí 
prostřednictvím ředitele SŠ (možnost autoremedury), 
pak krajský úřad

Odvolací řízení



● neomezené množství přihlášek
● na přihlášce se vyplňuje jen jedna škola
● informace o  volných místech na SŠ jsou na webu SŠ 

nebo na www.msk.cz 

Další kola přijímacího 
řízení

http://www.msk.cz

