
Přihlašování ke studiu na střední škole  

Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední 

škole nejpozději do 1. března 2017. Dodržení termínu pro odevzdání správně vyplněné 

přihlášky řediteli školy je zásadní a při nedodržení termínu a chybném vyplnění náležitostí 

přihlášky nemusí ředitel střední školy přihlášku uchazeče v rámci 1. kola přijímacího řízení 

akceptovat. Proto doporučujeme apelovat žáky a jejich rodiče, aby nenechávali podání 

přihlášky na poslední chvíli a řídili se pokyny pro vyplnění přihlášky uvedenými na stránkách 

Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Lékařský posudek 

Vyjádření lékaře na přihlášce ke studiu se podává pouze tehdy, pokud to daná škola vyžaduje 

Konání jednotných testů 

Ředitel školy zašle uchazečům pozvánku k vykonání jednotné zkoušky v řádném termínu 

nejpozději 14 dnů před termínem této zkoušky. Pro náhradní termín pak ředitel školy zašle 

pozvánku uchazečům nejpozději do 7 dnů před termínem určeným pro jeho konání. Termíny 

pro konání jednotných přijímacích zkoušek stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy vždy nejpozději do 30. září školního roku, ve kterém se přijímací zkouška koná. 

První řádný termín pro konání didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky byl 

stanoven pro čtyřleté obory vzdělání na 12. dubna 2017 a pro osmiletá a šestiletá gymnázia 

na 18. dubna 2017. Druhý řádný termín byl pak stanoven pro čtyřleté obory vzdělání na 19. 

dubna 2017 a pro osmiletá a šestiletá gymnázia na 20. dubna 2017. Náhradní termín k 

prvnímu řádnému termínu se bude konat pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání s maturitní 

zkouškou 11. května 2017 a k druhému řádnému termínu pak 12. května 2017. 

Výsledky přijímacího řízení  

Výsledky jednotných zkoušek konaných v řádném termínu předá Centrum pro zjišťování 

výsledků vzdělávání ředitelům středních škol nejpozději do 28. dubna 2017. Ředitel školy 

následně musí zveřejnit pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení 

včetně kritérií hodnocení přijímacího řízení nejpozději do 2 pracovních dnů od předání 

výsledků jednotných testů Centrem škole, respektive do 2 pracovních dnů po posledním 

termínu stanoveném pro konání školní přijímací zkoušky (byla-li stanovena). 

Zápisový lístek 

Vyplněný a podepsaný zápisový lístek musíte příslušné škole odeslat nejpozději 10. pracovní 

den poté, kdy zveřejnila seznam přijatých uchazečů. Pokud tak neučiníte, nebo jej pošlete 

později, má střední škola za to, že na ni nastoupit nechcete. A na Vaše místo může nastoupit 

jiný.  


