
Informace k přihláškám na SŠ 

• 1.kolo přijímacího řízení – možné podat  

dvě přihlášky 

• Další kola přijímacího řízení – není omezen 

počet přihlášek ani počet škol 

• ZŠ již nemají povinnost vydávat žákům 

výstupní hodnocení 

• Kritéria přijímacího řízení si každá škola 

stanovuje různá  - tedy svoje 

• Podávání přihlášky – přímo řediteli školy 

do které se hlásí a to do 15. 3  

• Uchazeč je přímo zodpovědný za doložení 

všech potřebných dokladů, např. vyjádření 

školského poradenského zařízení (PPP, 

SPC) v případě uchazečů se speciálními 

vzdělávacími potřebami, diplomy ze 

soutěží atd. 

• Rozhodnutí o přijetí  oznámí ředitel 

příslušné školy do 3 pracovních dnů a to 

ve škole na veřejně přístupném místě a na 

webových stránkách škol, uchazeči zde 

budou v seznamu pod registračním číslem 

• Seznam musí být zveřejněn nejméně 15 

dnů 

• Školy již nejsou povinny oznamovat přijetí 

uchazečů doporučeným dopisem  

• Odvolací lhůta činí 3 pracovní dny, ode 

dne doručení rozhodnutí 

• Zápisový lístek podává uchazeč řediteli 

školy, na které má úmysl se vzdělávat a to 

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, 

kdy bylo  oznámeno rozhodnutí o přijetí 

ke vzdělávání 

• V případě nepřijetí jsou školy povinny 

oznámit uchazeči rozhodnutí o přijetí 

doporučenou zásilkou do vlastních rukou 

• Odvolání se podává do 3 pracovních dnů 

• Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen 

jednou,  výjimkou je případ, kdy chce 

uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, 

kam byl přijat na základě odvolání 

• SLEDUJTE INTERNETOVÉ STRÁNKY ŠKOL, 

NEJDŘÍVE VŠAK OD 22.4./přijetí/ 
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