
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018/2019 KROK ZA 

KROKEM 
INFORMAČNÍ LETÁK PRO ŽÁKY 5., 7. A 9. ROČNÍKU ZŠ A JEJICH RODIČE 

 

CO DĚLAT PŘED ODEVZDÁNÍM PŘIHLÁŠKY – do 1. března 2019 

 vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se o školách na internetu (informace  

na www.infoabsolvent.cz, www.cermat.cz, www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz), zvážit 

svoje možnosti 

 podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol 

 poradit se s výchovným poradcem (Mgr. Eliška Kubů – konzultace po dohodě) 

 ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného vzdělání oboru – ředitel střední školy 

je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek do 31. ledna 

 podávají se max. 2 přihlášky  

 na přihlášce bude od školy potvrzen prospěch, zákonný zástupce pak jen vyplní náležitosti  

a odevzdá pak přímo na SŠ 

 odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol – do 1. března  

 vyzvednout si v základní škole zápisový lístek – do 15. března (vydává škola s přihláškami) 

 

CO DĚLAT DO DOBY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 

 škola pořádá přijímací zkoušky: 

o očekávat pozvání na přijímací zkoušku, má přijít nejpozději 14 dní před určeným 

termínem zkoušky (nebo informaci, že na základě kritérií se jí nemusí uchazeč 

zúčastnit) 

o nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvit se nejpozději do 3 dnů od 

termínu zkoušky a očekávat sdělení ohledně náhradního termínu 

 škola nepořádá přijímací zkoušku: 

o očekávat rozhodnutí přijetí/nepřijetí 

 

CO DĚLAT PO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH – v případě přijetí/nepřijetí 

 sledovat web příslušné SŠ 

 v případě přijetí: 

o do 10 pracovních dnů od přijetí žáka, zaslat řediteli SŠ zápisový lístek 

o nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným 

uchazečem 

 v případě nepřijetí: 

o očekávat rozhodnutí o nepřijetí do oboru vzdělání – do 3 pracovních dnů po 

ukončení zkoušky (nebo dříve, pokud nebyla zkouška podmínkou) 

o vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště (nebo ve škole,…) – na poště je 

uschováno jen 5 pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené) 

o do 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ 

odvolání proti nepřijetí 

o zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli 

přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek) 

o nevyjde-li odvolání (nebo nebylo podáno), podívat se na další možnosti ve 2. kole na 

www. stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy (www.msmt.cz) 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.uiv.cz/
http://www.nuov.cz/
http://www.msmt.cz/


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

 

STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU 

 do 31. října v případě zájmu zákonný zástupce informuje výchovnou poradkyni 

 do 15. listopadu budou žákům předány zápisové lístky a přihlášky s vyplněným průměrem, 

zákonný zástupce si překontroluje průměr a poté vyplní veškeré náležitosti na straně A 

 zákonný zástupce uchazeče odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 30. listopadu  

 zápisový lístek si pečlivě uschovejte pro případ přijetí na SŠ 

 

KLASICKÉ STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ – DENNÍ FORMA 

(týká se i osmiletého a šestiletého gymnázia) 

 v případě zájmu informují rodiče žáků z 5. a 7. ročníku výchovnou poradkyni – nejpozději do 

15. ledna 

 do 8. února budou žákům předány zápisové lístky a přihlášky s vyplněným průměrem, 

zákonný zástupce si překontroluje průměr a poté vyplní veškeré náležitosti na straně A 

 zákonný zástupce odevzdá přihlášky ředitelům SŠ do 1. března 

 zápisový lístek si pečlivě uschovejte a nezapomeňte v případě přijetí na vámi vybranou SŠ 

včas doručit – a to nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí 

 

 

MOŽNOST PROFITESTŮ – pouze pro žáky 9. ROČNÍKU 

 PPP SK, Černoleská 1997, Benešov 256 01 

tel.: 317 722 904 

email: poradna@pppbenesov.cz, benesov@pppsk.cz 

TESTY ZDARMA 

 

 RPP při ZŠ Dolní Břežany, 5. května 17, Dolní Břežany 252 41 

tel.: 734 323 977, 220 990 282 

email: manhartova@skolabrezany.cz 

CENA 890 Kč (v případě menší skupinky 1200 Kč) 

 

 

V případě jakýchkoli dotazů informujte: 

Mgr. Elišku Kubů – výchovnou poradkyni 

tel: 241 004 215 

mob: +420 606 030 344 

email: kubu@jesenickaskola.cz, bakaláři 
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