
Informace o přijímacích zkouškách na SŠ pro školní rok 2016/2017 
 
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon (561/2004 Sb., 
v platném znění) a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího 
řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.  
Základní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2015/2016 

 Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen uchazeč) může podávat 2 

přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení  (vzory tiskopisů jsou zveřejněny 

na www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore). 

 Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů jsou vyhlášeny 

nejdříve 22.4. formou vydání seznamu přijatých uchazečů. V dalších kolech bez zbytečného 

odkladu. 

 Písemné rozhodnutí je zasíláno jen nepřijatým uchazečům. 

 Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí 

ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení (zveřejnění nebo doručení) 

rozhodnutí o přijetí. 

 Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola nebo krajský úřad. 

 Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí 

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

odvolání. 

Termíny přijímacích zkoušek: 

 SŠ s talentovou zkouškou – 2. – 15.1.2016 

 Konzervatoře – 15. – 31.1.2016 

 Ostatní SŠ – 22. – 30.4. 2016 

 SŠ s tzv. pilotním ověřováním znalostí je pevně stanoven u čtyřletého studia na 15. 4. 2015 a 
u osmiletého na 16. 4. 2015 

 

Kdy odevzdat přihlášku: 

 SŠ s talentovou zkouškou – do 30.11.2015 

 Ostatní SŠ – do 15.3.2016 
 

O termínech konání přijímacích zkoušek informují SŠ: 

 SŠ s talentovou zkouškou – do 30.10.2015 

 Ostatní SŠ – do 31.1.2016 
 

Zápisové lístky budou vydávány v kanceláři školy. Nejzazší termíny vydání zápisního lístku jsou: 

 SŠ s talentovou zkouškou – do 30.11.2015 

 Ostatní SŠ – do 15.3.2016 
 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore


ODKAZY: 

 

MŠMT  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

ATLAS ŠKOLSTVÍ  

http://www.atlasskolstvi.cz/a7470-prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

 http://www.stredniskoly.cz/prijimacky.html 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.atlasskolstvi.cz/a7470-prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani
http://www.stredniskoly.cz/prijimacky.html

