
Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 
 
 

Žák může podat v 1. kole přijímacího řízení 2 přihlášky na střední školu. 
Přihlášku podává přímo řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí. 
Žák vyplní na obě přihlášky obě školy, na které se hlásí, a to ve stejném pořadí 
(škola, která je na 1. přihlášce uvedena jako první, musí být jako první uvedena i 
na druhé přihlášce). Počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení není 
omezen. Do druhého kola přijímacího řízení se žák může přihlásit pouze  tehdy, 
pokud v 1. kole neodevzdal na žádnou SŠ zápisový lístek. 
 
Přihlášky do oborů s talentovou zkouškou podávají žáci do 30.listopadu 2017. 
Přijímací řízení v těchto školách proběhne v lednu. Žáci, kteří při talentových 
zkouškách uspějí a budou přijati, odevzdají na škole, kterou si vyberou tzv. 
zápisový lístek. Zápisový lístek tito žáci – jejich rodiče – obdrží na naší škole. I 
žáci, kteří budou takto přijati na školu s uměleckým zaměřením, mohou do 1. 
března 2018 znovu podat s ostatními žáky dvě přihlášky na jiné střední školy a 
zúčastnit se přijímacího řízení, které začne probíhat v dubnu. Přihlášky do škol 
s uměleckým zaměřením si žák sám obstará.  
 
V únoru každému žákovi vydáme 2 přihlášky s předtištěnými osobními údaji a 
údaji o jeho prospěchu. Přihlášky budou již orazítkovány a podepsány ŘŠ. (Cena 
dvou přihlášek je 10 Kč). Rodiče doplní do přihlášky pouze adresy vybraných 
středních škol a obory. Nejpozději do 1. března 2018 doručí přihlášky na 
vybrané SŠ. Pokud poštou, radíme podat zásilku doporučeně. Na naší škole obdrží 
rodiče také zápisový lístek (proti podpisu). 
 
V letošním školním roce čekají děti jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M - 
absolvují je dvakrát a započítává se jim lepší výsledek z každé zkoušky (v 1. 
termínu se jim povede matematika, ve druhém český jazyk, započítá se jim 
tedy výsledek M z 1. termínu a ČJ ze 2. termínu). Termíny jednotných 
přijímacích zkoušek: 

12. a 16. 4. 2018 (čtyřleté obory) 
13. a 17. 4. 2018 (6letá a 8letá gymnázia) 

 
Kromě jednotných přijímacích zkoušek může škola pořádat i vlastní přijímací 
zkoušky, jejichž termín a kritéria zveřejní na svých webových stránkách do 
konce ledna.  
Doporučujeme rodičům zjistit si přímo na střední škole, co všechno žák má nebo 
může k přihlášce doložit. Rodiče mohou přiložit k přihlášce i vyjádření o úspěších 
žáka ve školních i mimoškolních  aktivitách -  soutěže, olympiády, sportovní 



úspěchy, kopie výsledkových listin, diplomů  apod. Mohou doložit i potvrzení 
psychologa o poruchách učení, pokud je žák má a bude např. dělat písemnou 
zkoušku, při které by byl z těchto důvodů znevýhodněn. Je třeba zjistit, zda SŠ 
vyžaduje potvrzení o zdravotním stavu žáka – obvykle stačí od obvodního 
dětského lékaře. Žák s cizí státní příslušností by měl přidat potvrzení o povolení 
pobytu. 
 
ZÁPISOVÝ LÍSTEK 
V případě, že žák v přijímacím řízení uspěje, odevzdá na příslušnou školu do 10 
dnů od oznámení rozhodnutí zápisový lístek. Ne 10. den na poštu, 10. den 
musí být nejpozději lístek na SŠ. Radíme rodičům, doručit ho raději osobně. 
Tento zápisový lístek není možné znovu vyzvednout a odevzdat na jinou školu. 
Nečekejte na doručení rozhodnutí o přijetí, počítá se 10 dnů od oznámení 
(např. na vývěsce školy, na jejich webových stránkách). 
 
Výjimka: Existuje pouze v případě, pokud se žák dostane na odvolání na jinou 
SŠ. V tomhle případě může žák zápisový lístek vyzvednout a odevzdat na druhou 
školu.  
Př.: Žák se v 1. kole hlásí na SPŠ stavební a SPŠ strojní. Na SPŠ stavební není 
přijat a podá odvolání. Mezitím je přijat na SPŠ strojní, kam podá zápisový lístek. 
Za tři týdny je přijat na odvolání na SPŠ stavební. Může tedy ze SPŠ strojní 
zápisový lístek vyzvednout a odevzdat ho na SPŠ stavební. 
 
Nově lze také stáhnout ZL již uplatněný na střední škole na základě 
přijimacího řízení s talentovou zkouškou (konzervatoře, obory skupiny 82) - 
vz § 60a, odtavec 7 školského zákona . 
 
Ředitel SŠ může vyhlásit tolik dalších kol přijímacího řízení, kolik bude 
potřebovat k naplnění stavu žáků. 
 
Co tedy rodičům doporučujeme: Vybírejte již nyní střední školy, navštivte je 
(dny otevřených dveří, nebo po telefonické domluvě). Prohlédněte si jejich web. 
stránky. Zjistěte si, jaké jsou možnosti a podmínky přijetí, co střední škola 
vyžaduje k přihlášce žáka. Navštivte veletrh středních škol na Brněnském 
výstavišti, který se pravidelně koná v listopadu. Jsou zde zástupci středních škol 
a učilišť v Brně. 
Pokud si vůbec nevíte rady s výběrem střední školy, obraťte se na PPP Hybešova  
(Zachova1) a domluvte si s pracovníky poradny test profesního zaměření pro své 
dítě. Objednejte si vyšetření vývojových poruch učení u žáků, kteří již poradnu 
navštěvovali, pokud budete chtít přiložit doklad o poruchách učení k přihlášce.  
Telefon PPP: 543 245 914-16 



Informace mohou rodiče najít také na: 
http://www.msmt.cz/ 
http://www.jmskoly.cz/ 

 
Pokud budete potřebovat poradit, můžete se telefonicky, osobně nebo i emailem 
obrátit mě. V případě zájmu o osobní konzultaci prosím o předchozí telefonickou 
domluvu.  
 
 
                                                                          Mgr. Klára Helanová 
                                                                          výchovná poradkyně 


