
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (SŠ, SOU) 
- uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, přihlášky dostane ve škole 

společně s výpisem pololetního vysvědčení, (je možné vytisknout z webových stránek MŠMT 
– http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-
vzdelavani-a-vzdelavani-v-1?highlightWords=tiskopisy+p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek 

- je důležité prohlédnout si důsledně podmínky přijetí na SŠ nebo SOU (webové stránky 
příslušné střední školy nebo učiliště, dále na www.studujvpk.cz, nebo na 
www.infoabsolvent.cz, popř. v písemné podobě v katalogu Atlas školství, který žáci dostali ve 
škole) 

- přihlášky vyplnit čitelně hůlkovým písmem, vzor vyplnění přinesou žáci ze školy (budou 
vyplňovat cvičně v předmětu svět práce), obě přihlášky budou po vyplnění totožné 

- donést vyplněné přihlášky do naší školy ke kontrole a k potvrzení 
- pokud příslušná střední škola nebo učiliště požadují potvrzení lékařské způsobilosti (je 

uvedeno v katalogu nebo na příslušných internetových adresách), nechat přihlášku potvrdit u 
dětského lékaře 

- dopravit potvrzenou přihlášku na střední školu nebo učiliště, nejpozději do 1. 3. 2020 
- dále rodiče žáků dostanou zápisový lístek (nejpozději do 15. 3. 2020) – tento zápisový lístek 

vyplní (až v době, kdy budou definitivně vědět, že jsou žáci na příslušnou školu přijati), 
vyplněný zápisový lístek donesou k potvrzení na naši základní školu a takto vyplněný a 
potvrzený zápisový lístek odevzdají nejpozději do 10 pracovních dnů od uveřejnění přijetí na 
příslušnou střední školu nebo učiliště, kam byli přijati (písemné rozhodnutí o přijetí není 
zasíláno, uchazeči sami sledují výsledky přijímacího řízení, písemné vyrozumění dostanou 
pouze ti, kteří nejsou přijati) 

- jednotné přijímací zkoušky se konají 14. 4. a 15. 4. 2020 (čtyřleté studijní obory vzdělávání), 
každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát – v prvním stanoveném termínu ve 
škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole 
uvedené na přihlášce v druhém pořadí, ilustrační testy jsou k dispozici na www.cermat.cz 

- přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků 
testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 

- hodnocení výsledků přijímacího řízení – výsledky budou zpřístupněny příslušné střední škole, 
ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče 
Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým 
uchazečům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí, odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele 
školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení 
rozhodnutí 

- studium v tříletých učebních oborech – písemné přijímací zkoušky se nekonají, ředitel školy 
zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí 
v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2020. 


