
Informace k podávání přihlášek a přijímacímu řízení na střední školy 

ve školním roce 2019/2020 

Co je potřeba udělat před tím, než vyplníte přihlášku:  

1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělávání / možná konzultace s výchovným poradcem- 
Mgr. Vladěna Hrtáňová (hrtanova@zs-travniky.cz) 

2. Informovat se o vybraných středních školách prostřednictvím aktuálních sbírek 
tzv. Atlasů školství (každý žák 9. ročníku obdržel), dále na webových stránkách 

jednotlivých škol nebo může žák navštívit školu při dnech otevřených dveří (kalendář 
dnů otevřených dveří je vyvěšen na nástěnce u kabinetu VP, popř. dostupný na 
portálu www.zkola.cz). V rámci školní výuky je možné, aby žák navštívil 2 dny 
otevřených dveří na SŠ, a to za podmínky předchozí písemné omluvy k rukám třídního 
učitele. 

3. Pokud žák stále není rozhodnutý, na kterou střední školu by chtěl nastoupit, je možné 
zjistit jeho předpoklady/zaměření na těchto místech: 

- Informační a poradenské středisko pro volbu povolání ÚP Vsetín 
Tel.:950173433,770160730 
E-mail: ips@vs.mpsv.cz  

- Pedagogicko - psychologická poradna Valašské Meziříčí, pracoviště Vsetín 
Tel.:571411426,731411426 
E-mail: pppvs@poradnazl.cz   

 
4. Vyzvednout si předvyplněné přihlášky u výchovného poradce. Škola vyplní základní 

údaje o žákovi, včetně primárního zákonného zástupce a taktéž vyplní prospěch žáka 
(za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku pro žáky 9. tříd; u zájemců o víceletá gymnázia za 6. ročník a 

první pololetí 7. ročníku pro žáky 7. tříd a za 4. ročník a první pololetí 5. ročníku pro žáky 5. tříd). Před 
vyplněním přihlášek školou budou rodičům zaslány formuláře k doplnění aktuálních 
údajů – tj. primární zákonný zástupce žáka, adresa trvalého bydliště, adresa pro 
doručování písemností atp. Věnujte prosím pečlivou pozornost dotazníku. Údaje, 
které do dotazníku uvedete, budou zaznamenány na přihlášce a nesete za ně plnou 
zodpovědnost. Přihlášky budou k dispozici v průběhu ledna 2020. 
 

 
 

Přihláška: 

5. V prvním kole přijímacího řízení  může uchazeč podat 2 přihlášky – vyplněné jako 
stejnopisy, na každou uvede 2 školy /pořadí škol je na obou přihláškách stejné!!!/ 
 
 

6. Rodiče vyplní název příslušných středních škol včetně oborů a kódů (viz praktické 
rady). 

 
7. Předvyplněné přihlášky, orazítkované a s podpisem ředitele školy předá výchovný 

poradce žákům do 31. 1. 2020. 

http://www.zkola.cz/
mailto:ips@vs.mpsv.cz
mailto:pppvs@poradnazl.cz


 
8. Uchazeč odevzdá (osobně/doporučeně poštou) přihlášku dané škole do 1. 3. 2020, 

u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019. (i když se žák hlásí do oboru 
s talentovou zkouškou, není dotčeno jeho právo podat následně 2 přihlášky na 
obory bez talentové zkoušky!) 

 
9. Pokud uchazečem vybraná škola požaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka 

(tuto informaci žák zjistí v Atlasu školství, popř. na webu dané střední školy v sekci 
přijímací zkoušky), tak je potřeba nechat si přihlášku potvrdit lékařem. 

Praktické rady k vyplňování přihlášky (viz vzory vyplněných přihlášek):  

Je potřeba uvést: 

- název a přesnou adresu střední školy 

- přesný název oboru 

- přesný číselný kód oboru (zkontrolujte si na webu SŠ, v atlasu školství) 

- stupeň podpůrných opatření – vyplňují pouze ti žadatelé, kteří májí nárok na „úlevu“ při 

přijímacím řízení potvrzený PPP (pedagogicko – psychologickou poradnou) – píší PO a dané 

číslo (např. PO 2, PO 3,…).   

- !!! Zákonný zástupce musí kontaktovat v dostatečném předstihu PPP s žádostí o vydání 

speciálního formuláře na „úlevu“ u přijímacích zkoušek!!! Tento poradnou potvrzený 

formulář musí žák doručit spolu s přihláškou na vybranou SŠ. 

- jednotná zkouška – škrtnout NE 

- ročník SŠ – proškrtnout 

- termín školní přijímací zkoušky: doplnit datum jen tehdy, pokud bude žadatel školní přijímací 

zkoušku vykonávat (většina žáků nevykonává), jinak proškrtnout 

- zkrácené studium – škrtněte ANO 

- doplňte místo a datum podpisu přihlášky 

- nezapomeňte doplnit podpis žadatele (žáka) a podpis zákonného zástupce 

- nechte přihlášky potvrdit lékařem, vyžaduje-li to škola, na kterou se hlásíte 

 

 

Přijímací zkoušky: 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru 
Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 
ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny: 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 

1. termín: úterý 14. dubna 2020     2. termín: středa 15. dubna 2020 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 

1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020  2. termín: pátek 17. dubna 2020 



Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory 
vzdělání na dny: 

1. termín: středa 13. května 2020    2. termín: čtvrtek 14. května 2020 

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku (z českého jazyka a matematiky) konat dvakrát, 

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

stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Přípravu testů 

jednotné PZ, jejich zpracování a hodnocení zajišťuje CERMAT (Centrum pro zjišťování 

výsledků vzdělávání). Hodnocení jednotné PZ se na celkovém hodnocení splněných kritérií 

přijímacího řízení podílí nejméně 60 % (u sportovních gymnázií 40 %), přičemž do celkového 

hodnocení se započítává z obou písemných testů lepší výsledek. Ředitel školy může v rámci 

kritérií stanovit hranici úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky 

pro přijetí. Ředitel SŠ pak následně do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků uchazeče 

Cermatem zveřejní seznam přijatých uchazečů. Pořadí a seznam uchazečů se zveřejňují pod 

registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve škole v den PZ před jejím zahájením. 

V případě, že se PZ nekoná nebo ji v souladu s kritérii PZ není uchazeč povinen konat, sdělí 

přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání PZ. 

 

Náhradní termín je určem pouze pro žáky, kteří se nemohou ze závažných důvodů (např. 
zdravotních) zúčastnit termínu řádného!!! Pokud se žák se závažných důvodů nemůže 
zúčastnit řádného termínu, je nutné doručit písemnou omluvu (nejpozději do 3 dnů) 
s odůvodněním řediteli školy. 

 Při vyhlášení druhých kol přijímacího řízení (v případech, kdy nedojde k naplnění 
kapacity) se vyhlašuje i termín, dokdy je nutné podat přihlášku, platí neomezené 
množství přihlášek pro druhá kola přijímacího řízení. 

pozn.  

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 

do 15. ledna 2020 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška 

koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2020 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru 

vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. 

února 2020, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše. 

 

Zápisový lístek (ZL) 

slouží k zapsání žáka na SŠ, kam byl přijat ke studiu. Informaci, že byl žák přijat ke studiu, 
zveřejňuje daná SŠ na svém webu pod registračním číslem daného žáka (registrační číslo je 
žákovi přiděleno před konáním přijímacích zkoušek). Pouze v případě nepřijetí žáka na danou 
SŠ, bude žák informován písemně, tj. bude mu domů písemně doručeno rozhodnutí o jeho 
nepřijetí na danou ŠŠ. V tomto případě může žák podat odvolání proti tomuto rozhodnutí a 



doručit jej do 3 pracovních dnů na danou ŠŠ (viz odkaz Co dělat v případě nepřijetí na danou 
ŠŠ, Vzor odvolání). 

 

 Žák obdrží ZL na ZŠ nejpozději do 31. 1. 2019 (pro obory s talentovou zkouškou)do 31. 3. 
2020 (pro ostatní obory). 

 Zápisový lístek si žák osobně vyzvedne na ZŠ u výchovného poradce a bude mu vydán 
oproti podpisu. 

 V případě ztráty ZL se zákonný zástupce žáka dostaví do ZŠ, vyplní žádost a čestné 
prohlášení o ztrátě. V tomto případě mu bude vydán náhradní zápisový lístek. 

 Svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ potvrdí uchazeč či zákonný zástupce odevzdáním ZL 
řediteli školy, kam byl přijat ke vzdělání. Na ZL žák vyplní název oboru a školy, kterou si 
ke studiu zvolí. Tuto volbu, včetně odeslání ZL, provede do 10 pracovních dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li tuto volbu do stanovené lhůty, vzdává se tím 
práva být přijat, a místo je nabídnuto dalšímu uchazeči (viz odkaz Co dělat v případě 
přijetí na SŠ) 

 Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou! To neplatí v případě: 
o  že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě 

odvolání proti nepřijetí. 
o  že uchazeč uplatnil zápisový lístek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou 

a následně byl přijat ke vzdělání na škole bez talentové zkoušky. 

 

 

 

V přijímacím řízení ZŠ zodpovídá pouze: 

 za správnost uvedených základních údajů (na základě informací vyplněných zákonným 
zástupcem v dotazníku), známek, průměrů v přihlášce, za její podepsání ředitelem školy a 
orazítkování 

 za vyplnění hlavičky ZL, jeho podepsání ředitelem školy a orazítkování 

Za vše ostatní, co souvisí s přijímacím řízením, zodpovídá zákonný zástupce žáka! 
Základní škola v tomto ohledu plní pouze poradenskou funkci. 
Po ukončení přijímacího řízení sdělí žák výchovnému poradci, na jakou střední (včetně 
oboru) odevzdal zápisový lístek. 

 

Užitečné odkazy k tématu: 

https://www.atlasskolstvi.cz 

- přehled studijních oborů středních, vyšších odborných, vysokých a jazykových škol v ČR 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/zakladni-

informace/obsah-a-podoba-testu 

https://www.atlasskolstvi.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/zakladni-informace/obsah-a-podoba-testu
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/zakladni-informace/obsah-a-podoba-testu


- obsah a podoba jednotných testů  

https://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/Stranky/Přijímací-řízení-na-střední-

školy-a-vyšší-odborné-školy.asp 

- praktické informace k přijímacímu řízení ve Zlínském kraji 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni 

- úpravy podmínek přijímacího řízení, legislativní vymezené celého konceptu přijímacího řízení 
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