
Přijímací řízení na 
střední školy ve 

školním roce   
2019-20 pro školní 

rok 2020-21



Právní předpisy
● Zákon č. 561/2004 Sb.( školský zákon)
● Vyhláška č. 353/2016 Sb. ( o přijímacím řízení na SŠ)
● Vyhláška č. 248/2019 Sb. (vzdělávání žáků s SVP- 

platná od 1.1.2020)



Kde hledat informace?
■ Návštěva IPS Úřadu práce ve Frýdku- Místku
■ Dny otevřených dveří na příslušné SŠ
■ Webové stránky SŠ
■ Trh vzdělávání a uplatnění ve Frýdku-Místku - Polárka - 

24.10.2019 od 10.00-16.00hod.
■ Středoškolák, vysokoškolák pro job Ostrava -Černá louka- 

6.12.2019- 9.00-17.00 hod.,7.12.2019 -9.00-14 hod.
■ Atlas školství - www.atlasskolstvi.cz 
■ Besedy se zástupci SŠ
■ Návštěva PPP- doporučujeme hlavně pro žáky se SVP pro 

úpravu podmínek písemné zk. při přijímacím řízení na SŠ
■ Výchovný poradce, třídní učitel, vyučující odborných předmětů
■ Rodinní příslušníci
■ Reference důvěryhodných osob

http://www.atlasskolstvi.cz


Kde hledat informace?

■ Web ministerstva školství www.msmt.cz
■ www.cermat.cz
■ www.infoabsolvent.cz
■ www.msk.cz

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


Přihlášky
■ Máš nárok na 2 přihlášky pro první kolo přijímacího 

řízení, které si vyzvednou rodiče společně se 
zápisovým lístkem ve škole na společné informační 
schůzce 12. 2. 2020   v době od 15.00 - 16.00 hod.

■ Přihlášky lze podat na 2 různé SŠ nebo na 2 studijní 
obory na jedné SŠ.

■ Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou je nutné 
odevzdat do 30. listopadu 2019, resp. dle § 40 
správního řádu do 2. prosince 2019

■ Přihlášky na veřejné střední školy musí být 
odevzdány nejpozději do 1. března 2020, resp.         dle 
§ 40 správního řádu do 2. března 2020



Přijímací řízení
■ Kritéria přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou zveřejňuje 

ředitel dané školy do 31.10.2019, přihlášku je nutné odevzdat do 
30.11.2019

■ Kritéria pro ostatní SŠ zveřejní ředitelé těchto škol do 31.1.2020.
■ Kritéria přijímacího řízení určuje ředitel dané SŠ a obvykle obsahují – 

údaje o prospěchu na ZŠ, výchovná opatření, hodnocení písemných 
přijímacích zkoušek nebo ústního pohovoru, umístění v odborně 
zaměřených soutěžích (k přihlášce můžeš přiložit kopie diplomů a ocenění)

■ uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou 
zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky

■ školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném 
pořadí   

■ Talentové zkoušky se konají v pracovních dnech v termínech od 2.1 do 
15.1.2020, u oboru Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech 
od 2.1. do 15.2.2020, na konzervatoře od 15.1.-31.1.2020

■ Přijímací řízení na SŠ ukončené maturitní zk. probíhá od 12.4.                 
do 28.4.2020 , u oborů s výučním listem od 22.4.-30.4.2020

■ Součástí přijímacího řízení na některé obory bývají ústní pohovory nebo 
školní zkouška

■ Pozvánku k přijímacímu řízení zasílá ředitel školy 14 dnů před konáním 
přijímací zkoušky.



Přijímací řízení

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při 
přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou 
zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do 
oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání 
středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. 
Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není 
dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.
Obor Gymnázium se sportovní přípravou koná 
jednotné písemné přijímací zk. v níže stanovených 
termínech.



Termíny pro jednotnou přijímací 
zkoušku

čtyřleté obory - 14. a 15. dubna 2020

víceletá gymnázia - 16. a 17. dubna 2020

náhradní termín 13. a 14. května 2020



Kritéria přijímacího řízení

● vysvědčení z předchozího vzdělávání
● výsledek jednotné přijímací zkoušky( je-li 

součástí přijímacího řízení)
● výsledek školní přijímací zkoušky                     

( je-li stanovena)
● případně další skutečnosti

Podíl JPZ na celkovém hodnocení

- 40% pro obor Gymnázium se sportovní přípravou
- 60 % pro ostatní obory



Informace o výsledcích 
přijímacího řízení

■ Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. 
Ředitelé škol zveřejní na veřejně přístupném místě         
a způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam 
přijatých uchazečů.

■ Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení 
pouze nepřijatým uchazečům.



Zápisový lístek
■ Vyzvednou si jej rodiče spolu s přihláškami na společné schůzce 

s VP.
■ Zápisovým lístkem potvrdí uchazeč své přijetí na SŠ. 
■ ZL musí být odevzdán na příslušné škole do 10 pracovních dnů.
■ Škola, která do uvedené lhůty neobdrží ZL, uchazeče vyškrtne.
■ ZL lze uplatnit pouze jednou, to neplatí v případě, že chce 

uchazeč uplatnit ZL na škole, kde byl přijat na odvolání.
■ V případě ztráty nebo zničení ZL bude školou na základě 

písemné žádosti zákonného zástupce vydán ZL s označením 
NÁHRADNÍ.



Druhé kolo přijímacího řízení
■ Nenaplní- li ředitel předpokládaný stav žáků, 

může vyhlásit další kola přijímacího řízení. Pro 
další kola si může žák vyzvednou potvrzenou 
přihlášku opět ve své kmenové ZŠ. Termíny 
zkoušek stanovuje ředitel příslušné SŠ.

■ Pokud školy naplní v prvním kole svou kapacitu, 
nemusí další kola vypisovat.

■ Přehled nabízených volných míst najdou žáci 
přímo na SŠ nebo na www.msk.cz



Odvolání

■ Odvolání uchazeče proti rozhodnutí 
ředitele školy o výsledku přijímacího řízení 
lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů        
od doručení rozhodnutí.


