
Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017 

Vážení rodiče, 

ráda bych Vás seznámila s některými novinkami, které se týkají přijímacího 

řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017: 

1/ Odevzdání přihlášek na ředitelství střední školy do 1. března 2017 

2/ Žák si podává 2 přihlášky na střední školy 

3/ Bude se konat povinná jednotná zkouška v oborech s maturitou /jednotná 

zkouška se koná formou jednotných písemných testů z předmětů – Český jazyk 

a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 

4/ jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám 

5/ Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění 

kritérií přijímacího řízení uchazečem, hodnocení jednotné zkoušky se podílí na 

hodnocení uchazeče   nejméně 60% 

6/ Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitou je 

od  12. 4. – 28. 4. 2017 

1. řádný termín centrálně zadávaných testů – 12. duben 2017 

2. řádný termín centrálně zadávaných testů – 19. duben 2017 

7/ Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s vyučním 

listem jsou od 22. dubna do  30. dubna 2017 

8/ Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých 

uchazečů je formou vydání seznamu přijatých žáků. /na tabuli školy, nebo na 

webových stránkách školy/ 

Pouze nepřijatým uchazečům se posílá písemné rozhodnutí nejdříve však 22. 

dubna 2017 

9/ Potvrzení o zájmu o školu přijatý uchazeč předloží Zápisový lístek do 10 

pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí   / každý žák dostane Zápisový 

lístek na základní škole a tento Zápisový lístek se může uplatnit pouze jednou 



10/ Výjimka z uplatnění Zápisového lístku je možné uplatnit jen jednou ve 

dvou případech- a /kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé 

škole, když jeho odvolání bylo úspěšné 

                              b/ pokud uplatnil Zápisový lístek do oboru s talentovou 

zkouškou a byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. 

 

Termíny pro přijímací řízení pro žáky 5. a 7. tříd: 

18. duben 2017 -1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky 

pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

20. duben 2017 -2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky 

pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.  

 

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělávání : 

11.května 2017 -1.náhradní termín jednotné zkoušky 

12.května 2017 -2.náhradní termín jednotné zkoušky 

Vážení rodiče,  

ve dnech 23. - 24. Listopadu 2016  se  bude konat přehlídka středních škol 

SCHOLARIS na Střední škole polytechnické, Rooseveltova ulice. Zde budete mít 

možnost navštívit stánky jednotlivých středních škol a zeptat se na informace o 

příslušné střední škole. Vstup je volný. 

Středa 23. 11.2016 – otevřeno od 8.30 – 17.00 hodin 

Čtvrtek 24. 11.2016 – otevřeno od 9.00 – 17. 00 hodin  

Žáci naší 9. třídy i někteří žáci z 8. třídy se této akce zúčastní v rámci výuky dne 

24. 11. 2017. 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně: 

Pondělí – 14.00 – 15. 30 hodin 

Středa – 11.00 – 12.00 hodin                Čtvrtek – 9.00- 9.45 hodin 

Jiný termín je možný po domluvě 



 Mgr. Zuzana Sobotková, výchovná poradkyně 

tel.: 588 50 50 34 

 

 

 

 

 

 


