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INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ 

ROK 2016/2017 

 

§ 59 zákona č. 561/2004 Sb. 

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole 

1. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školnídocházku. 

2. O přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole rozhoduje ředitel této školy. 

 

§ 60 zákona č. 561/2004 Sb. 

Organizace přijímacího řízení 

1. Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělání se uskutečňuje v jednotlivých 

kolech vyhlašovaných ředitelem školy. První kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy 

do 31. ledna. 

2. Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení 

a) jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich 

splnění, 

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání. 

 

§ 60a zákona č. 561/2004 Sb. 

Přihláška 

1. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. 

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. 

2. Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

3. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku 

o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je 

stanovena. 

4. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Na každé 

přihlášce uvede údaj o škole a o oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. 

5. Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 

1. března. 

 

§ 60b zákona č. 561/2004 Sb. 

Obsah a forma přijímacích zkoušek 
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1. Přijímací zkoušky ověřují předpoklady uchazeče ke vzdělávání. Přijímací zkoušky v prvním 

kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních 

dnech v období od 12. dubna do 28. dubna; pro ostatní obory vzdělání se konají 

v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna. 

2. Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk 

a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

 

§ 60c zákona č. 561/2004 Sb. 

Organizace přijímacích zkoušek 

1. Termíny konání jednotné zkoušky se stanoví odlišně jednak pro nižší stupeň šestiletého 

a osmiletého gymnázia, jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou a jejich 

formy vzdělávání. 

2. Pokud ředitel školy rozhodl o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku 

k jejímu konání nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky. 

3. Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji 

neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná 

zkoušku v náhradním termínu. 

 

§ 60d zákona č. 561/2004 Sb. 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

1. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle 

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 

b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení, 

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena. 

2. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem 

podílí nejméně 60%; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se 

sportovní přípravou nejméně 40%. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší 

výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyl a literatura a písemného testu 

ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Centrum zpřístupňuje hodnocení 

uchazeče příslušné SŠ, na niž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního 

vzdělávání, nejpozději do 28. dubna. Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy. 

3. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy 

jejich pořadí. 

 

§ 60e zákona č. 561/2004 Sb.Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí 
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1. Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 

2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých 

uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých 

uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky 

hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymní podobě. 

2. Pokud se jednotná zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy 

seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých 

uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna. 

3. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve 

lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

 

§ 60f zákona č. 561/2004 Sb. 

Další kola přijímacího řízení 

1. Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího 

řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole, s výjimkou povinnosti stanovit dva 

termíny. 

2. Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího 

řízení. Pozvánku zašle ředitel uchazeči nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání 

této zkoušky. 

 

§ 60g zákona č. 561/2004 Sb. 

Zápisový lístek 

1. K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole 

slouží zápisový lístek. 

2. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. 

3. Každý uchazeč o vzdělávání ve SŠ, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní 

rok, obdrží jeden zápisový lístek. 

4. Zápisový lístek je opatřen otiskem razítka a podpisem pověřeného zaměstnance školy. 

5. Svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

6. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve SŠ podle 

odstavce 5, zanikají posledním dnem lhůty odstavce 5 právní účinky rozhodnutí o přijetí 

tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; 

to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na 
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základě odvolání. 

 

§61 zákona č. 561/2004 Sb. 

Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia 

1. Vzdělávání v šestiletém a osmiletém gymnáziu se člení na nižší stupeň a vyšší stupeň. Nižší 

stupeň je tvořen prvními dvěma ročníky šestiletého gymnázia nebo prvními čtyřmi ročníky 

osmiletého gymnázia. Vyšší stupeň je tvořen posledními čtyřmi ročníky šestiletého 

a osmiletého gymnázia. 

2. Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří 

v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník ZŠ. 

3. Při přijímacím řízení do nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia se postupuje 

obdobně podle § 60 až 60g. 

 

§62 zákona č. 561/2004 Sb. 

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 

1. První kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou vyhlásí ředitel školy 

do 31. října. Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího 

řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. 

2. V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období 

od 2. ledna do 15. ledna.; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou 

v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února. Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky 

zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení 

o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna; v případě oboru vzdělání 

Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února. 

3. Podáním přihlášky na talentovou zkoušku není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku 

ke vzdělávání na SŠ podle § 60a. 

Průběh přijímacího řízení 

1. Přijímací zkoušku, pokud o jejím konání rozhodl ředitel školy, lze konat prostřednictvím 

a) zkoušek zadávaných ředitelem školy, 

b) centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů, nebo 

c) kombinací způsobů písmen a) a b) 

2. Přijímací zkouška podle odstavce 1 písm.a) se v prvním kole přijímacího řízení koná 

v pracovních dnech v termínech od 22. do 30. dubna. 

3. Konání přijímací zkoušky podle odstavce 1 písm. b) může ředitel školy předřadit až 

o 5 pracovních dnů dříve, než je termín stanovený pro přijímací zkoušku podle odst. 1 písm. 



5 

 

a). 

4. Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních 

dnech v termínech od 15. do 31. ledna. 

5. Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace 

o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích 

přijímacího řízení. 

 

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména: 

 sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů 

vzděláníbez talentové zkoušky na 1. března pro první kolo přijímacího řízení, 

 konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou, 

 přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení 

výsledkůtestů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum), 

 jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český 

jazyka literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým 

vzdělávacímprogramem pro základní vzdělávání, 

 jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám, 

 školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění 

kritériípřijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na 

hodnocení uchazečenejméně 60% a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání 

Gymnázium se sportovnípřípravou nejméně 40%. 

 

V platnosti jako v uplynulém školním roce tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména: 

 podávání jen dvou přihlášek,  

 vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzděláváníu přijatých uchazečů formou 

vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemnéhorozhodnutí jen nepřijatým 

uchazečům nejdříve 22. dubna,  

 po vyhlášení výsledků potvrzovánízájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečům do 

10 pracovních dnů ode dneoznámení o přijetí, vydávání zápisového lístku základní školou,  

 možnost uplatnění zápisovéholístku je jen jednou. 

 

Zůstává v platnosti termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních 
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dnech, do oborů s talentovou zkouškou od 2. ledna do 15. ledna, s výjimkou oborů 

vzděláníGymnázium se sportovní přípravou konaných v pracovních dnech od 2. ledna do 15. 

února,a do oborů vzdělání konzervatoří od 15. ledna do 31. ledna. 

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškoukonají v 

pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna; pro ostatní obory vzdělání sekonají v 

pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna. 

 

1. termín  12. dubna 2017 pro čtyřleté obory vzdělávání 

18. dubna 2017 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

2. termín  19. dubna 2017 pro čtyřleté obory vzdělávání 

20. dubna 2017 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

 

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017 

Termín Aktivita 

do 30. září 2016 
Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání 
jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona. 

do 31. října 2016 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. 

do 30. listopadu 
2016 

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. 

od 2. do 15. ledna 
2017 

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se 
sportovní přípravou. 

od 2. ledna do 15. 
února 2017 

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. 

do 20. ledna 2017 
Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní 
přípravou. 

od 15. do 31. 
ledna 2017 

Talentové zkoušky v konzervatořích. 

do 31. ledna 2017 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou). 
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do 20. února 2017 
Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se 
sportovní přípravou. 

do 1. března 2017 
Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové 
zkoušky. 

od 12. do 28. 
dubna 2017 

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou 
v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku. 

od 22. do 30. 
dubna 2017 

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a 
závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku. 

12. dubna 2017 
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory 
vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského 
zákona). 

18. dubna 2017 
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých 
a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona). 

19. dubna 2017 
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory 
vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského 
zákona. 

20. dubna 2017 
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých 
a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona) 

11. května 2017 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání. 

12. května 2017 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání. 

 

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou uvedeny a průběžně aktualizovány na 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore 


