
Jak se přihlásit na střední školu 
 

V prvním kole přijímaček si můžeš podat dvě přihlášky ke studiu, například si zvolíš jeden obor ve dvou školách nebo 

dva různé obory v jedné škole, a to kdekoli v České republice. Termíny pro jejich podání do 1. kola přijímaček jsou 

závazné pro všechny obory i školy. 
 

Přihlášku ke studiu podej včas 

do 30. listopadu 2019 

   do uměleckých oborů v konzervatořích 

do oborů s talentovou zkouškou, tzn.: 

•    ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění 

•    4, 6 a 8 letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou  

do 1. března 2020 do všech ostatních oborů 

 

 

Tiskopis přihlášky ke studiu 

 

  Tiskopis přihlášky (s předtištěnými osobními údaji) ti dám ve škole.  

  Zkontroluj správnost osobních údajů. Případné změny vepiš přímo do této přihlášky a vyplň údaje o zvolených 

středních školách. Nejpozději do konce 15. 2. 2020 mi vyplněnou a opravenou přihlášku odevzdáš. Nechám ti 

vytisknout originály i se známkami (ty tedy psát nemusíš) a dám ti je potvrzené razítkem a podepsané paní 

ředitelkou. Pak už zbývá jen tvůj podpis a jednoho z rodičů. Každé škole se posílá jeden kompletně vyplněný 

tiskopis. 

  Pokud je požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče jako podmínka k přijetí do určitých 

oborů, musíš zajít ke svému lékaři. Posudek se píše rovnou do přihlášky. Je-li vyjádření delší, přilož ho k přihlášce 

v ověřené kopii (ověření provedou na každé poště). 

  Za vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti odpovídáš sám/sama, resp. tvoji zákonní zástupci (rodiče 

nebo jiná pověřená osoba). 

  V prvním kole přijímaček můžeš podat dvě přihlášky. Když využiješ této možnosti, uveď do tiskopisu přihlášky 

obě školy (nebo oba obory). Jestliže zvolíš jen jeden obor, druhou kolonku nevyplňuj a tiskopis pošli jen do vybrané 

školy. 

  Pokud je součástí přijímaček zkouška, nejpozději 14 dní před jejím konáním dostaneš písemnou pozvánku i 

s pokyny, např. co si vzít s sebou, kam se dostavit aj. 

 

  Do všech maturitních oborů se povinně koná jednotná přijímací zkouška. Výjimkou jsou obory 

s talentovou zkouškou skupiny oborů 82 a uměleckých oborů v konzervatořích, které probíhají v jiném režimu. 

Kromě jednotné zkoušky můžeš ještě konat i školní zkoušku.  Jestliže ji škola vyhlásí (může, ale nemusí), vyhlásí 

ředitel školy dva volitelné dny/termíny pro její vykonání. Jeden z nich si vyber a zapiš do přihlášky k oboru.  

  Přihlášky, případně další dokumenty, pošli doporučeně poštou v tištěné podobě (nelze elektronicky) oběma 

školám. Můžeš je také osobně předat, pak nezapomeň si nechat potvrdit převzetí přihlášky. 

  V případě, že tě přijmou do obou škol, můžeš si zvolit školu podle svého výběru a tam odevzdej zápisový lístek. 
 

Doporučení: Nikdy se nedá vyloučit dodatečná změna, takže ještě než podáš přihlášku, ověř si na webu vybrané 

školy, že se tvůj obor opravdu otevírá.  

 

Zdravotní požadavky pro studium 

Kromě odborné kvalifikace se vyžaduje u mnoha profesí i zdravotní způsobilost pracovníka k výkonu povolání, např. 

zahradníkem nemůže být alergik na pyly. Tato způsobilost podmiňuje již samotné přijetí ke studiu, tedy přípravu 

daného povolání, takže někdy může zdravotní stav žáka ovlivnit výběr vzdělávání. 

Některá povolání nepřipouštějí žádná zdravotní omezení. Jiná vylučují jen určitá onemocnění, např. poruchy oběhové 

soustavy, zrakové poruchy, poruchy hybného aparátu, alergie. 

Požadavky zdravotní způsobilosti uchazeče pro jednotlivé obory vzdělání popisuje příloha dokumentu Nařízení vlády 

č. 367/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a 

vyšším odborném vzdělávání. 
 

 

K přihlášce i lékařský posudek 



  Pokud se hlásíš do oboru, pro který se zdravotní způsobilost vyžaduje, musíš navštívit lékaře. Lékařský 

posudek zdravotního stavu ve vztahu k oboru se píše přímo do přihlášky ke studiu. Je-li lékařské vyjádření 

obsáhlejší, uvedeš jej jako přílohu přihlášky v ověřené kopii (tu pořídíš např. na poště). 

  Základní vyšetření provede dětský lékař. Úkon však není hrazen ze zdravotního pojištění a musíš za něj zaplatit. 

  Jestliže se hlásíš do dvou oborů, posudek musí zahrnovat předpoklady pro oba dva. 

  Pokud půjdeš do dalšího kola přijímacího řízení, nemusíš znovu k lékaři, ale stačí k přihlášce přiložit ověřenou 

kopii posudku.  
 

 

Řešíš zdravotní znevýhodnění? 

Jestliže potřebuješ k vykonání zkoušky nějakým způsobem upravit podmínky, musíš zajít do školského poradenského 

zařízení. Ve škole ti dám kontakt. Odborníci se vyjádří k tvým tzv. speciálním vzdělávacím potřebám a vytvoří návrh, 

podle kterého ti střední škola podmínky uzpůsobí. 

Když budeš ke studiu přijat/a, úprava podmínek se vztahuje na celé tvé studium. 

Určitě se ti vyplatí svůj studijní záměr předem prodiskutovat s vedením střední školy, o kterou máš zájem. Je nutné 

zvážit závažnost i rozsah tvého zdravotního znevýhodnění i ve vazbě na možnosti školy, tzn., jestli škola může zajistit 

kvalitu vzdělávání s ohledem na tvé potřeby. 

Přihlášku ke studiu musí v každém případě doplňovat i lékařské potvrzení. 

 

Hlásíš se do maturitního oboru? 
Od školního roku 2016/2017 se změnila organizace i průběh přijímacího řízení ve středních školách. Hlavní změnou 

je zavedení povinné jednotné zkoušky do všech maturitních oborů, ve všech středních školách bez ohledu na 

zřizovatele a ve všech formách vzdělávání. 

 

Jednotná přijímací zkouška povinně 

   Pokud chceš studovat maturitní obor, budeš muset vykonat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury    

a matematiky formou písemných testů. 
 Když se hlásíš do dvou maturitních oborů, vykonáš zkoušky dvakrát. Výhodou ale je, že se ti do hodnocení 

započítá vždy ten lepší výsledek. 

 

období přijímacích 

zkoušek 

termíny pro 

vykonání jednotné 

zkoušky platné pro 

2. ledna – 15. února 

2020  

talentové zkoušky 

do všech oborů gymnázií se 

sportovní přípravou 

12. – 28. dubna 

2020 

1. termín  

14. dubna 

2. termín  

15. dubna 

4leté obory (gymnázia a 

odborných škol), 

vč. 4 letého gymnázia se sportovní 

přípravou 

12. – 28. dubna 

2019 

1. termín  

16. dubna 

2. termín  

17. dubna 

6 a 8letá gymnázia, vč. víceletých 

gymnázií se sportovní přípravou 

 

   Testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je také vyhodnocuje.   

   Pro jednotnou zkoušku stanovuje dva termíny Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

 V prvním termínu vykonáš zkoušku ve škole, kterou uvedeš v přihlášce na prvním místě. Druhý termín platí 

pro školu/obor ve druhém pořadí.  

 

Školní přijímací zkouška 

  Kromě povinné jednotné přijímací zkoušky může škola organizovat ještě i vlastní školní zkoušku, např. 

z dalších předmětů. V takovém případě bys vykonával/a zkoušky ve dvou dnech, lépe řečeno možná i ve čtyřech, 

když se přihlásíš do dvou škol. 

  Pokud školní zkoušku do oboru škola vyhlásí (může, ale nemusí), ředitel určí dva volitelné termíny pro její 

vykonání. Vybereš si jeden z těchto termínů, ale pozor, musíš jej napsat do přihlášky. 
 



Termíny pro první kolo přijímacího řízení 

Ve stanoveném období pro první kolo projdeš jak jednotnou, tak případně i školní přijímací zkouškou. 
Výjimkou jsou 4, 6 a 8letá sportovní gymnázia, kdy talentové zkoušky proběhnou na počátku roku, ale jednotná 

zkouška, případně školní zkouška, se konají v termínech společně s dalšími obory. 

 

Náhradní termíny pro vykonání jednotné zkoušky, které platí pro všechny obory: 

1.    termín 13. května 2020 
2.    termín 14. května 2020 

 

Kritéria přijímacího řízení – vyhlášení a hodnocení 

O kritériích, tj. co všechno se od uchazečů bude požadovat, jestli se bude konat školní přijímací zkouška a z čeho, a jak 

se budou jednotlivá kritéria hodnotit, rozhoduje ředitel střední školy. 

S kritérii a způsobem bodového hodnocení se seznámíš na webových stránkách konkrétních škol, a to nejpozději: 

  do 31. října 2019 pro obory s talentovou zkouškou a umělecké obory v konzervatořích, 

  do 31. ledna 2020 pro ostatní obory. 

Pro každý obor (i v rámci jedné školy) mohou být kritéria různě kombinována (např. celkový prospěch žáka za více 

období nebo jen z vybraných předmětů, výsledky školní zkoušky, úspěchy z vědomostních žákovských soutěží 

a olympiád aj.), stejně tak mohou být různě bodově hodnocena. 

Výjimkou je hodnocení jednotné přijímací zkoušky. 

Její výsledek se bude na celkovém hodnocení podílet nejméně 60 % a u oborů gymnázií se sportovní přípravou 

nejméně 40 %. 

Když se přihlásíš do dvou maturitních oborů a jednotnou zkoušku tak vykonáš dvakrát, vždy se ti započítá ten lepší 

výsledek. 
 

Jak to u zkoušek dopadlo  

Jakmile ředitel školy získá centrálně vyhodnocené výsledky jednotných testů, nejpozději  

do 2 pracovních dnů ukončí celkové hodnocení uchazečů a neprodleně jej oznámí. 

Výsledky (přijetí nebo nepřijetí ke studiu) se sdělují různými způsoby: 

  Písemné oznámení dostaneš pouze při nepřijetí. Ještě je ale ve hře tvůj druhý výběr. Kdyby nevyšel ani ten, 

zkusíš to ve druhém kole přijímaček. 

  Rozhodnutí o přijetí nečekej písemně. Seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným registračním 

číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna hodnoticí kritéria budou zveřejněna ve škole na 

přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů. 

Jestliže uspěješ v obou školách, je na tobě, kterou si vybereš.  
 

Přijetí a povinný zápis ke studiu    

Svůj zájem o studium potvrdíš tak, že řediteli střední školy odevzdáš zápisový lístek. Jde o povinný krok, který je nutné 

udělat nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná 

běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení 

se do běhu lhůty nezapočítává. Když lístek nepředáš, vzdáváš se svého práva přijetí, např. nastupuješ do druhé školy a 

lístek jsi odevzdal/a tam. 

 

Jeden tiskopis zápisového lístku dostaneš u nás ve škole u paní hospodářky (proti podpisu). 

Rozhodnutí o přijetí následně dodáš svému třídnímu učiteli. 

 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. To neplatí v 

případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo na základě 

potvrzení školy (rozhodnutí) o přijetí do oboru bez talentové zkoušky, pokud jej uplatnil již dříve ve škole na obor s 

talentovou zkouškou. V takovém případě musí uchazeč písemně požádat ředitele příslušné SŠ o jeho zpětné vydání. 

Vzdává se tím ale práva být žákem původní SŠ a bere na vědomí, že na jeho místo bude přijat jiný uchazeč. Dokladem 

o přijetí na odvolání je písemné rozhodnutí o přijetí vydané v rámci odvolacího řízení. 

Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození musíš požádat o vydání 

duplikátu. 



Napoprvé to nevyšlo, co dál 
 

Nevyšlo to na první pokus? Určitě je to zklamání, ale nejde o žádnou tragédii. Brzy přijde druhá šance - druhé kolo 

přijímaček. Seber sílu a jdi do toho znovu. Jestli máš odůvodněné pochybnosti o svém nepřijetí, můžeš se proti 

rozhodnutí písemně odvolat. 

Když neprojdeš přijímačkami a škola tě nepřijme ke studiu, obdržíš rozhodnutí písemně (na rozdíl od přijatých, kteří 

své jméno/přidělený kód najdou na školním webu). 

Vybírej poštu! Jestliže nelze oznámení o nepřijetí doručit, uloží se u provozovatele poštovních služeb na dobu 5 dnů a 

pak je považováno za doručené. 
 

Druhá šance 

Střední školy, které nenaplní 1. ročníky v prvním kole, vyhlásí druhé kolo, případně i další kola přijímacího řízení. 

Detailní přehled o volných místech ve středních školách, oborech, do kterých se můžeš ve druhém kole přihlásit 

a termínech pro zkoušku s informací, z čeho se budou skládat, najdeš: 

  na webových stránkách krajského úřadu = jediný zdroj se souhrnným přehledem škol s volnými místy 

v daném kraji (pražské školy jsou na webu Magistrátu hlavního města Prahy) 

  na školních webových stránkách jednotlivých středních škol = přehled se týká pouze nabídky školy. 
 

Doporučení: 

Školy mají povinnost po vyhodnocení prvního kola oznámit místně příslušnému krajskému úřadu počty 

neobsazených míst. Krajské úřady plní své webové stránky přehledy o volných místech na školách průběžně, 

proto je začni sledovat hned po oznámení o nepřijetí. 
 

Do dalších kol nová přihláška ke studiu 

  Vyplň přihlášku ke studiu jako v prvním kole a pošli ji řediteli střední školy, včetně lékařského posudku (je-li 

požadován). 

  Ve druhém kole, případně dalších, není již počet přihlášek omezen (můžeš podat třeba tři). 

  Do přihlášky se píše jen jedna škola a jeden obor. 

  Pokud je ředitelem stanovena školní přijímací zkouška, škola vyhlašuje jen jeden termín. Hlídej si, aby se 

v různých školách nepřekrývaly, v tomto případě nemáš právo žádat o náhradní termín. 

  Ve druhém kole a dalších se do maturitních oborů povinné jednotné testy nekonají. 
 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí 

Máš ke svému nepřijetí nějaké vážné výhrady nebo nastaly nějaké zásadní skutečnosti, které by mohly rozhodnutí 

zvrátit? Například může jít o rozpor s právními předpisy, ale také třeba umístění v pořadí přijatých těsně „pod čarou“ 

nebo minimální bodová ztráta v celkovém hodnocení. 
 

Proti rozhodnutí se můžeš do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolat. Odvolání se píše 

volnou formou, není na to žádný formulář, ale mělo by obsahovat zdůvodnění. Nezapomeň na svou identifikaci – jméno, 

datum narození a bydliště, ale také název dotčeného oboru.  Můžeš doplnit důležité informace o sobě, třeba svůj zájem 

o obor, výsledky z mimoškolních aktivit, zájmovou činnost související s oborem, o který stojíš apod.  

Odvolací dopis pošleš doporučeně řediteli dané školy. Ten však nerozhoduje, ale postoupí jej s veškerou dokumentací 

o přijímacím řízení odvolacímu orgánu ke správnímu řízení. Odvolacím orgánem je odbor školství příslušného 

krajského úřadu, který ve věci rozhodne. 
 

Když je odvolání úspěšné 

Přijatý uchazeč, který podal zápisový lístek a přihlásil se tím ke studiu, nemůže již své rozhodnutí 

změnit. Výjimkou je ale situace, kdy tě do jiné školy nakonec přijmou na základě kladně vyřízeného odvolání. 

Potom ti škola, ve které ses původně zapsal/a, po předložení výsledku odvolání tvůj zápisový lístek vrátí. Není 

přitom rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení odvolání probíhalo.  

 

V případě dotazů mne neváhej kontaktovat. 

Mgr. Naděžda Novotná (výchovná poradkyně) 

 


