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Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017 

Termíny pro přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017 stanoví školský zákon a 

vyhláška č. 671/2004 Sb. (kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 

vzdělávání ve středních školách) ve znění pozdějších předpisů. 

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky  

do 1. března 2017. Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského 

zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají 

zájem. Nepředkládají ji již prostřednictvím základní školy, jako to bylo v minulých letech.  

 

Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek 

 

Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách v 

pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna 2017. Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat, 

který den udělají přijímací zkoušky.  

 

Výsledky přijímacích zkoušek 

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí oznámí ředitel střední školy – je tedy nutno sledovat webové 

stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole 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. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k 

přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí 

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

 

Další informace 

 

Ředitelé středních škol musejí nejdéle do konce ledna stanovit a zveřejnit údaje o tom kolik uchazečů 

o studium přijme a do jakých oborů. Údaje musejí být vyvěšeny jednak na veřejně přístupném místě 

přímo ve škole, ale taky na internetových stránkách školy. 

Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR  

 

 

CO JE POTŘEBA UDĚLAT DO 1. BŘEZNA 2017. 

 

Vybrat si z nabídky učilišť učební obor. 

Vyplnit 1 – 2 přihlášky. 

Nechat zvolené obory potvrdit dětským lékařem a následně si přihlášku/y 

přinést do školy k potvrzení prospěchu. 

Vyplněnou a potvrzenou přihlášku/y odeslat nebo osobně předat do 1. března 

2017 řediteli příslušného učiliště.   

Na základní škole si musí zákonný zástupce žáka vyzvednout nejpozději do 15. 

března 2017 jeden zápisový lístek. 
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