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Zákonný zástupce podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli 

střední školy do 1. března 2018. V případě, že se uchazeč bude hlásit do oborů s talentovou 

zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2017. 

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Ředitelé 

SŠ zveřejní k 31. 1. 2018 informace o kritériích přijímacího řízení na webových stránkách 

školy.  

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou 

některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou) jednotná přijímací zkouška z českého 

jazyka a literatury a z matematiky. Jednotné přijímací zkoušky se konají 12. a 16. dubna 

2018. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu 

ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole 

uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací 

zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli 

školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro 

konání jednotných zkoušek je stanoven na 10. a 11. května 2018. 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn ředitelem školy, zákonným zástupcům 

nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí písemně. Odvolání proti 

nepřijetí ke studiu podává zákonný zástupce do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí 

řediteli školy.  

Přijímací řízení pro obory se vzděláním bez maturitní zkoušky se koná v době od 22. dubna 

do 30. dubna 2018.  

Do 15. 3. 2018 si zákonný zástupce vyzvedne na ZŠ Zápisový lístek (OP s sebou). Pro obory 

s talentovou zkouškou do 30. 11. 2017. Zápisový lístek dává zákonný zástupce řediteli SŠ do 

10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek lze uplatnit pouze 

jednou. Neplatí to v případě odvolání a v případě talentových zkoušek. 

 

Informace o školách – www.infoabsolvent.cz 

 


