
 

Pokyny k přijímacím zkouškám na střední 
školy pro škol.r. 2018/2019 

Brožuru „  Atlas Školství“  informace o studijních a učebních oborech 
na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2018/2019, kterou 
připravili pracovníci  Úřadu práce v Karviné, žáci obdrží zdarma. 
Její znění najdete v plném rozsahu i na internetových stránkách Úřadu 
práce Karviná 
 http://portal.mpsv.cz/sz/local/ka info/ips/brozura . 
 
Vzdělávací nabídka středních škol pro školní rok  2018/2019 je 
zveřejněna i na internetových stránkách: 
www.infoabsolvent.cz . 
 
 V 1. kole přijímacího řízení na střední školy můžete podat až dvě 
přihlášky (na dvě různé školy nebo dva různé obory  na téže škole). 
 
- vyplníte přihlášku   
 / uchazeč uvede i den, kdy se chce zúčastnit přijímací zkoušky /  
-správnost údajů potvrdí Vaše základní škola  
- pokud to střední škola vyžaduje, necháte přihlášku potvrdit také 
lékařem. 
 
Podle kritérií přijímacího řízení, které nejpozději do 31.1. 2019 musí 
zveřejnit  každá střední škola , doplníte přihlášku o další  doklady. 
Může to být například výstupní hodnocení ze základní školy, zpráva 
Pedagogicko-psychologické poradny, úspěchy v soutěžích a podobně. 
Na ZŠ žák obdrží Zápisový lístek. 
 
Přihlášky musíte nejpozději do 1.3. 2019  doručit (osobně nebo 
doporučeně poštou) řediteli příslušné SŠ. 
 
 
Další vývoj záleží na tom, zda střední škola pořádá nebo nepořádá 
přijímací zkoušky. 
 
- pokud střední škola přijímací zkoušky nepořádá, odešle vám ředitel 
rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v termínu stanoveném pro přijímací 
zkoušky. 

http://portal.mpsv.cz/sz/local/ka%20info/ips/brozura
http://www.infoabsolvent.cz/


 
- pokud střední škola přijímací zkoušky pořádá, přijde vám pozvánka 
k vykonání přijímací zkoušky. 
 
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu z ČJ a 
matematiky ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny: 
 
1.termín: 
 
 12.dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání 
 13.dubna 2018 – pro obory šestiletých  a osmiletých     
                                             gymnáziích  
2.termín: 
 
 16.dubna 2018-  pro čtyřleté obory vzdělání 
 17.dubna 2018-  pro obory šestiletých  a osmiletých     
                                             gymnáziích 
 
 
Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů: 
 
 -vzdělávání se závěrečnou zkouškou, 
 - obory vzdělávání s výučním listem 
 - obory zkráceného studia 
 
                                                   
Do 3 pracovních dnů po termínu pro přijímací zkoušku by měl ředitel 
střední školy vydat rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.  
 
Potvrzení nástupu do střední školy: 
 
V případě přijetí   nutné  do 10 pracovních dnů  ode dne oznámení 
rozhodnutí o přijetí  potvrdit váš zájem vzdělávat se na této škole tím, že 
doručíte na zvolenou střední školu svůj  zápisový lístek, který obdržíte 
na Vaší základní škole. 
 
Důležité upozornění :  
 
Nejpozději 10 den již musí být zápisový lístek doručen řediteli střední 
školy, a to i v případě, že posíláte lístek poštou.  
 
Pokud v této lhůtě zápisový lístek  nedoručíte, může střední škola vaše 
místo obsadit jiným  uchazečem . 



 
V případě potřeby můžete požádat střední školu o zpětné vydání 
Vašeho  zápisového lístku , abyste ho mohli použít na jiné škole. Při 
žádosti o vydání musíte doložit, že Váš syn/dcera byl/a přijat/a na jinou 
školu. Bez potvrzení Vám zápisový lístek nemůže být vydán! 
 
Pokud vám bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí můžete do 
3 pracovních dnů podat k rukám ředitele  střední  školy  odvolání . 
 
Další kola přijímacího řízení: 
 
Uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího 
řízení i volných místech na webu středních škol nebo kraje. 
 
Průběh přijímacího řízení pro  obory s talentovou zkouškou: 
 
Termíny:     
                                              
Kritéria přijímacího řízení  škola uveřejní do 30. října 2017.  
 
Termín pro podání přihlášky řediteli SŠ do 30. listopadu 2017.  
 
Přijímací zkoušky :   
  
konzervatoř: 15.- 31. ledna  2018 
                                      
ostatní obory s talentovou zkouškou: 2.-15. ledna 2018 
/umění a užité umění, kresba, fotografie  /   
                                      
 
Informace sledujte o školách i na :  
 
 WWW.atlasskolstvi.cz 
 
                                            Zpracovala: Mgr. Sedláčková Kamila 
 

 

http://www.atlasskolstvi.cz/

