Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok
2016/2017
/viz kapitola 5.1 ze Souboru pedagogicko-organizačních informací na školní rok
2016/2017,
Čj.: MSMT-7896/2016-3/
Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce
2016/2017
Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména:
 sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání
bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení
 konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů
zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro
všechny formy vzdělávání,
 přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení
výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro
tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní
zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání
 jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český
jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
 jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole
přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího
kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
 jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám,
 školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií
přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení
uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se
sportovní přípravou nejméně 40 %
 v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky
v pracovních dnech od 2. ledna a nově do 15. února
 mění se termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez
talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení – konají se v pracovních dnech v
období od 12. dubna do 28. dubna
V platnosti, jako v uplynulém školním roce, tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává
zejména:
 podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání)
 vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů
formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen
nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna
 po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým
uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek
nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání)
 vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění
zápisového lístku je jen jednou
 výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej

uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo
odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku
do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez
talentové zkoušky),
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 termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních

dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité
umění od 2. ledna do 15. ledna
 termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání
konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna
 termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky
a bez maturitní zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v
pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.
Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2016/2017 byl zveřejněn
dne 2. června 2016 na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/souborpedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017.
Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017
Termín

Aktivita

do 30. září 2016

Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání
jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.

do 31. října 2016

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2016

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se
sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února
2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2017
od 15. do 31. ledna 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní
přípravou.
Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2017

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 20. února 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se
sportovní přípravou.

do 1. března 2017

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové
zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou
v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a
závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory
vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského
zákona).

18. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a
osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

20. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory
vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského
zákona.
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a
osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

11. května 2017

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

12. května 2017

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

19. dubna 2017
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Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou
školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné
školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení
splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a
zdravotní způsobilosti.
O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.
První kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy do 31. ledna.
Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za
nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. U uchazečů s nařízenou
ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech
podat přihlášku ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy, přičemž o podání přihlášky bezodkladně informuje
zákonného zástupce uchazeče. v případě nezletilého uchazeče je náležitostí
přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.
Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem,
včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor
vzdělání, pokud je stanovena.
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud
uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru
vzdělání, kam podává druhou přihlášku.
Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky
nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy,
ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. V tomto náhradním
termínu koná zkoušku i nezletilý uchazeč a uchazeč s nařízenou ústavní výchovou
nebo uloženou ochrannou výchovou, který se pro vážné důvody k řádnému termínu
přijímací zkoušky nedostavil a jeho neúčast omluvil písemně nejpozději do 3 dnů
řediteli školy zákonný zástupce tohoto uchazeče, popřípadě ředitel příslušného
školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Náhradní
termín jednotné zkoušky stanoví a zveřejní ministerstvo způsobem podle odstavce 1
věty první, náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy;
přijímací zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu
konání řádné přijímací zkoušky. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném
oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání
zkoušky.
Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci
jedné školy nelze školní přijímací zkoušku vykonat ve více různých termínech,
ve kterých se zkouška koná.
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení
stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více
uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení
kritérií přijímacího řízení.
Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí
hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem
a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí
ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky podle §
60 b odst. 1 a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo
zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o
nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního
přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
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Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole
přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a
nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých
uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího
řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další
kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole, s výjimkou
povinnosti stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky.
V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit
výsledky jednotné zkoušky; současně určí náhradní způsob hodnocení v případě
uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.
Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení
příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle
ředitel školy uchazeči nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání této
zkoušky.
Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí
neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech
vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních
škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách
vzdělávání, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zápisový lístek. K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného
oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Toto ustanovení se
nevztahuje na studium podle § 83 až 85 a na vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b)
až e).
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této
základní škole nejpozději do 15. března, v ostatních případech vydá na žádost
uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný
podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České
republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České
republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost
uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího
řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.
Zápisový lístek je opatřen otiskem razítka a podpisem pověřeného
zaměstnance školy nebo krajského úřadu.
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
ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný,
pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U
uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v
nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle
odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky
rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový
lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce
uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč
může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88,
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pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na
další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.
Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout
uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní
školy nebo druhý ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia nebo druhý ročník
osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, do prvního ročníku nižšího stupně
osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý
ročník základní školy. Do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci,
kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia.
Při přijímacím řízení do oborů vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení
stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, se postupuje
obdobně podle § 60 až 60 g, není-li dále stanoveno jinak.
První kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a
skutečnosti podle § 60 odst. 2 a 3 vyhlásí ředitel školy do 31. října. Uchazeč
odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do oborů
vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.
V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních
dnech v období od 2. ledna do 15. ledna; v případě oboru vzdělání Gymnázium se
sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února; konkrétní termín
stanoví ředitel školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny
talentové zkoušky. Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy
zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o
výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna; v případě oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února. Termín podle věty druhé neplatí,
koná-li uchazeč zkoušku v náhradním termínu. Pokud uchazeč vykoná talentovou
zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení.
Jednotná zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se
sportovní přípravou. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá
rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února; v případě oboru
vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou postupuje ředitel podle § 60 e. Uchazeč,
který je žákem základní školy, obdrží v případě, že podává přihlášku do oboru
vzdělání s talentovou zkouškou, zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději
do 30. listopadu. Ostatním uchazečům vydá zápisový lístek v uvedeném termínu
krajský úřad. Podáním přihlášky podle odstavce 1 není dotčeno právo uchazeče
podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podle § 60 a. Uchazeč v
přihlášce uvede údaj o škole, na které bude konat jednotnou zkoušku.
Ke vzdělávání do prvního ročníku šestiletého vzdělávacího programu
konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo
úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, do
prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře se přijímají
uchazeči, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy, a kteří při přijímacím
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí,
zájmů a zdravotní způsobilosti. Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná
formou talentové zkoušky, v prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška
koná v pracovních dnech v období od 15. ledna do 31. ledna; konkrétní termín
stanoví ředitel školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny
talentové zkoušky. Při organizaci talentové zkoušky se § 62 použije obdobně.
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Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017
Termín

Aktivita

do 30. září 2016

Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro
konání jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.

do 31. října 2016 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
do 30. listopadu
Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
2016
od 2. do 15.
ledna 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo
Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do
15. února 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2017Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se
sportovní přípravou.
od 15. do 31.

Talentové zkoušky v konzervatořích.
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ledna 2017
do 31. ledna 2017

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou
zkouškou).

do 20. února
2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium
se sportovní přípravou.

do 1. března
2017

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez
talentové zkoušky.

od 12. do 28.
dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní
zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30.
dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem
a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté
obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1
školského zákona).

18. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory
šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského
zákona).

19. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté
obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1
školského zákona.

20. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory
šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského
zákona)

11. května 2017 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
12. května 2017 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

Za mnoho let, co jsme se věnovali organizaci přijímacích zkoušek a přípravě dětí na
jejich zvládnutí, jsme si ve Scio vyvinuli systematickou metodiku přípravy, a ačkoliv
Scio již nebude organizátorem samotné zkoušky, své služby pro děti a jejich rodiče v
oblasti přípravy nabízíme dál.
Nabízíme vám nejkomplexnější systém přípravy, který můžete na českém trhu
najít. Od tištěných modelových testů a cvičebnice, přes zkoušky nanečisto
(Srovnávací zkoušky), dlouhodobou on-line přípravu, až po prezenční kurzy, které
vedeme v souladu s naší vizí vzdělávání a na základě dlouhodobých poznatků v
kognitivních a pedagogických vědách.
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Žáci, kteří využívají naše služby, již více než deset let, několikanásobně zvyšují svou
šanci na přijetí.
Organizátor přijímacích zkoušek se mění, garantem kvalitní přípravy je stále
Scio
Základní informace o státních PZ
Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány MŠMT skrze svou
agenturu CERMAT. Od školního roku 2016/2017 je předpokladem každého
uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit
didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech
uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.
Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může
se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. Ředitelé škol dle svého
uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast
žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí
ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 60 %, v případě sportovních
gymnázií nejméně 40 %. Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii
vámi vybrané školy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel školy
povinen zveřejnit do ledna 2017. Hledat údaje je nejlépe na webových stránkách
vámi vybrané školy.
Testy CERMATu by měly vycházet z Rámcového vzdělávacího programu
pro základní školy (RVP). Z RVP plně vychází všechny přípravné materiály
společnosti Scio, po obsahové stránce tedy lze k přípravě na státní přijímací zkoušky
využít všechny přípravné produkty Scio, zvláště pak následující:
 Přijímačky nanečisto
 Tištěné sady testů a cvičebnice
 Komplexní on-line příprava
 Prezenční kurzy
 Individuální příprava.
Poznámky k přihláškám
/platné od školního roku 2016/2017/
Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů
k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového
znění § 60 až 64 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č.
178/2016 Sb.) a z vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání (dále jen „vyhláška“). Změny se týkají přihlášek ke střednímu vzdělávání
ve školách všech zřizovatelů.
Změny v přihláškách, okomentované níže, souvisejí zejména se
zavedením jednotné zkoušky (konané formou písemného testu ze vzdělávacího
oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika
a její aplikace) v oborech s maturitní zkouškou podle § 60 odst. 5 školského zákona
(s výjimkou oborů zkráceného studia podle § 60 odst. 6 školského zákona a oborů
skupiny „82 Umění a užité umění“ § 62 odst. 4 školského zákona) v prvním kole
přijímacího řízení. K tomu se upozorňuje, že oproti pokusnému ověřování jednotné
zkoušky se od školního roku 2016/2017 na základě uvedené nové zákonné úpravy
jednotná zkouška koná ve všech formách vzdělávání. Týká se i nástavbového studia
(jednotná zkouška se koná v termínu pro čtyřleté obory vzdělání). Při jednotné
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zkoušce se ve čtyřletých oborech vzdělání prokazují znalosti z celého Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, v šestiletých a osmiletých oborech
vzdělání se prokazují znalosti z jeho obsahu úměrného době vzdělávání.
Vysvětlivky k některým pojmům a organizačním postupům v přijímacím
řízení při podávání přihlášek:
1.
Podání 2 přihlášek pro první kolo přijímacího řízení.
Po 1. 9. 2016 je i nadále možné v prvním kole přijímacího řízení podat až 2 přihlášky
na obory s talentovou zkouškou (do 30. listopadu) a až 2 přihlášky na obory bez
talentové zkoušky (nově již do 1. března). S podáním 2 přihlášek v prvním kole
přijímacího řízení souvisí zapsání škol a oborů vzdělání, případně zaměření podle
školního vzdělávacího programu, v obou přihláškách ve stejném pořadí, jež určuje,
ve kterém termínu se uchazeč hlásí v oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou,
kde se koná jednotná zkouška (dále jen „obor s MZ“), ke konání jednotné přijímací
zkoušky, již může konat dvakrát (§ 60c odst. 1 školského zákona).
2.
S tím souvisí nová povinnost škol předat údaje o uchazečích,
přihlašovaných ke vzdělávání na obory s MZ, do registru uchazečů podle § 60 b
odst. 3 školského zákona. V případě, že se v registru u některého uchazeče objeví
případný rozpor v počtu podaných přihlášek nebo jiný chybný záznam neodstraněný
školou, který má vliv na zajištění jednotné zkoušky, upozorní Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání – CERMAT (dále jen „Centrum“) příslušné školy, že došlo k
podání přihlášek konkrétním uchazečem v rozporu s ustanoveními školského
zákona. Na tuto skutečnost upozorňuje škola uchazeče nebo zákonného zástupce
nezletilého uchazeče v souladu s § 37 odst. 3 správního řádu.
3.
V dalších kolech přijímacího řízení není uchazeč i nadále omezen v počtu
přihlášek, které podá. Přitom v každé přihlášce uvádí jen jednu školu (obor vzdělání,
případně zaměření podle školního vzdělávacího programu).
4.
Pojem „Jednotná zkouška“ je uplatněn do přihlášky v souvislosti s možností
konat jednotnou přijímací zkoušku v prvním kole přijímacího řízení v oborech s MZ ve
2 termínech (§ 60c odst. 1 školského zákona) stanovených do 30. září Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy. Písemné testy jednotné zkoušky tak může uchazeč
konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako 1.
škola, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako 2. škola
podle § 60c odst. 1 věta druhá školského zákona.
Specifická situace může ale nastat u uchazeče, který se hlásí se na obor vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou (dále jen „obor GSP“), který v prvním kole
přijímacího řízení může podat až 4 přihlášky a v nich uvést až 4 školy (v souladu s §
62 odst. 1 a 7 školského zákona, účast na jednotné zkoušce se mu ale umožňuje jen
ve dvou termínech.
Takový uchazeč bude konat jednotnou zkoušku podle § 11 vyhlášky č. 353/2016 Sb.
přednostně ve škole/školách, kde se hlásil na obor GSP.
V případě, že uchazeč bude konat dvě jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího
řízení do oboru GSP, nebude je již konat na školách, ve kterých se případně přihlásí
na obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března (tyto školy jej získají
prostřednictvím informačního systému Centra.
Uchazeč, který podá do 30. listopadu jen jednu přihlášku na obor GSP, může konat
jednotnou zkoušku podruhé na škole, kde se hlásí do 1. března na obor s maturitní
zkouškou. V takovém případě v přihlášce uvede školu, na níž chce konat jednotnou
zkoušku na prvním nebo druhém místě, aby v souladu s § 62 odst. 7 věta druhá
školského zákona, využil právo na druhý termín konání jednotné zkoušky,
S ohledem na právo uchazeče zvolit pro první kolo přijímacího řízení jakoukoliv
kombinaci 2 přihlášek, je možnost konání jednotné zkoušky uvedena ve všech
tiskopisech pro přijímací řízení v oborech, kde není talentová zkouška.
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5.
Zůstává zachována možnost stanovit školní přijímací zkoušku, která se v
prvním kole přijímacího řízení zajišťuje ve dvou termínech (§ 60 odst. 3 písm. a)
školského zákona) stanovených ředitelem školy při vyhlášení přijímacího řízení do
oboru vzdělání. Uchazeč v přihlášce uvádí, v kterém termínu bude školní přijímací
zkoušku konat.
6.
Závěr zdravotní způsobilosti u oboru vzdělání, kde je stanovena zdravotní
způsobilost podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
může lékař v tiskopise přihlášky vyjádřit tak, že uchazeč je pro příslušný obor
vzdělání:
a.
Způsobilý,
b.
Způsobilý s omezením (viz lékařský posudek v příloze),
c.
Nezpůsobilý (viz lékařský posudek v příloze).
Uchazeče bez této způsobilosti nelze v daném oboru vzdělání přijmout.
7.
V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při
úpravě podmínek přijímacího řízení ve škole z doporučení školského poradenského
zařízení. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení, a tím žádosti na
úpravu podmínek přijímacího řízení, je ale na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci
(nepředkládá se povinně) podle § 16 a odst. 1 školského zákona. Při zpracovávání
doporučení školského poradenského zařízení se zohledňuje, zda jde o obor
vzdělání, kde je nebo není požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke
vzdělávání v oboru vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Z doporučení
může případně vyplývat, že je vhodné podání přihlášky na jiný obor vzdělání.
8.
Je zachován stávající počet tiskopisů přihlášek
- přihláška s růžovým podtiskem pro denní formu vzdělávání,
- přihláška se zeleným podtiskem pro ostatní formy vzdělávání,
- přihláška s modrým podtiskem pro obory s talentovou zkouškou, všechny formy
vzdělávání,
- přihláška s hnědým podtiskem pro nástavbové studium, všechny formy vzdělávání,
i když s určitými úpravami jejich obsahu.
Přihláška pro denní formu vzdělávání (s růžovým podtiskem)
Je určena pro přihlašování uchazečů na denní formu vzdělávání ve dvou a
tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s
maturitní zkouškou, a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s
maturitní zkouškou v případech, kdy u nich není Rámcovým vzdělávacím
programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do
vyššího ročníku než prvního v denní formě vzdělávání u zde uvedených oborů
vzdělání, i ke zkrácenému studiu.
Podrobnější vysvětlení k poznámkám v tiskopisu přihlášky
1) Rodné příjmení:
Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího.
2) Jméno uchazeče:
Popřípadě jména uvádí zejména cizinci podle osobního dokladu totožnosti (občanský
průkaz, pas, případně náhradní doklad).
Tento údaj spolu s údaji o místu narození, datu narození a adresou trvalého pobytu,
případně adresou pro doručování písemnosti, jsou v přihlášce základními osobními
údaji podle § 37 zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
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3) Rodné číslo:
Uvádí uchazeč konající jednotnou zkoušku. Pro údaj platí, že je podle § 60 b odst. 3
školského zákona vyžadován pro registr jen u uchazečů, kteří konají jednotnou
zkoušku (obory s MZ bez oborů zkráceného studia a oborů skupiny „82 Umění a
užité umění“). Školský zákon nevyžaduje jeho uvádění od uchazečů podávajících
přihlášku do oborů středního vzdělání s výučním listem, oborů zkráceného studia a
oborů skupiny „82 Umění a užité umění“. Uchazeč jej ale může v přihlášce uvést z
vlastní vůle i u jiných oborů vzdělání. Výsledky jednotné zkoušky jsou tímto
způsobem pro hodnocení anonymizovány a dále slouží především k tomu, aby lepší
výsledek z testů konaných v obou termínech jednotné zkoušky byl zaslán školám, na
které se v prvním kole přijímacího řízení uchazeč řádně přihlásil do oborů s MZ.
4) Stupeň podpůrných opatření:
Jde o základní informaci škole, zda uchazeč je nebo není osobou se speciálními
vzdělávacími potřebami, která žádá úpravu podmínek v přijímacím řízení na
základě doporučení školského poradenského zařízení.
5) Název a adresa střední školy:
Uvádí se zde údaje o školách a oborech vzdělání, případně o odborných zaměřeních
podle školních vzdělávacích programů s tím, že 1. škola a obor vzdělání jsou
uvedeny vždy a 2. škola a obor vzdělání se uvádí jen v prvním kole přijímacího
řízení. Pokud jsou uvedeny 2 školy a obory vzdělání, uvádí se tyto školy a obory
vzdělání na obou tiskopisech ve stejném pořadí.
Uchazeč může jako dosud podat v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku
až 2 přihlášky (každou na jednu školu a obor vzdělání či na jednu školu pro 2 obory
vzdělání, případně pro 2 různá zaměření školních vzdělávacích programů) do 1.
března na obory bez talentové zkoušky (přihláška s růžovým podtiskem pro denní
formu vzdělávání nebo přihláška se zeleným podtiskem pro ostatní formy vzdělávání
nebo přihláška s hnědým podtiskem pro nástavbové studium, všechny formy
vzdělávání) podle § 60a odst. 4 a 5 školského zákona.
Současně zapsané pořadí škol již neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje. Zájem
uchazeče o obor vzdělání se uvádí na str. „B“ pod položkou „Schopnosti,
vědomosti, zájmy talent uchazeče a další“. Následně uchazeč uplatněním
zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru
vzdělání denní formy vzdělávání v dané střední škole (vyjádří svoji preferenci
školy a oboru vzdělání).
Pořadím škol uvedených v přihlášce se nyní určuje, na které škole a v jakém
termínu bude konána jednotná zkouška v přijímacím řízení pro obory s MZ.
6) Ročník SŠ:
Uvádí se v případě podání přihlášky uchazečem pro přijetí do vyššího než prvního
ročníku SŠ (podle § 63 školského zákona).
Vyplňuje i uchazeč hlásící se do prvního ročníku vyššího stupně středního
vzdělávání v šestiletém gymnáziu (do třetího ročníku - tercie) a osmiletém gymnáziu
(do pátého ročníku - kvinty).
7) Jednotná zkouška:
Vyplňuje jen uchazeč, který se v přihlášce podané pro 1. kolo přijímacího řízení
do 30. listopadu přihlásil i na obor GSP. Při podání přihlášky pro 1. kolo
přijímacího řízení do 1. března na obor s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky,
pokud se přihlásil jen na jeden obor GSP, uvádí v přihlášce podle § 62 odst. 7
školského zákona, na které škole bude podruhé konat jednotnou zkoušku podle §
60c odst. 1 školského zákona.
Uchazeč, který se hlásí v 1. kole přijímacího řízení jen na obor s maturitní zkouškou
bez talentové zkoušky, koná jednotnou zkoušku v prvním stanoveném termínu ve
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škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve
škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
8) Ano / Ne:
Uchazeč volí správný údaj a nehodící údaj přeškrtne.
9) Termín školní přijímací zkoušky:
Uvádí se jeden z termínů školní přijímací zkoušky, pokud je stanovený ředitelem
školy při vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro první kolo přijímacího řízení podle §
60 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) školského zákona, kterého se uchazeč
zúčastní.
10) Zákonný zástupce uchazeče:
Vyplní a podepíše zákonný zástupce uchazeče při podání přihlášky podle § 60 a
odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo např. na základě plné moci
nebo z rozhodnutí soudu (vkládá se jako příloha přihlášky).
11) RED IZO školy:
Resortní identifikátor právnické osoby – identifikační číslo ředitelství školy
uvedené v Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku (dříve sítě), ze které je
zde uveden opis hodnocení (klasifikace) potvrzený školou (ve které žák ukončil
povinnou školní docházku).
12) Chování a prospěch uchazeče ze školy
Vyplňuje uchazeč v případě, že jsou součástí přihlášky vysvědčení nebo jejich
ověřené kopie uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky.
Pokud na základě žádosti vyplní škola (zpravidla základní nebo příslušná střední
škola), jde o opis klasifikace z vysvědčení (z příslušných ročníků) na přihlášce
potvrzené školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. V
takovém případě tento opis nahrazuje předložení dokladů nebo jejich ověřených
kopií uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky.
Uvádí se chování a prospěch v návaznosti na kritéria přijímání, zpravidla za poslední
dva ročníky základní nebo příslušné střední školy. O úspěšném ukončení
příslušného středního vzdělání se pro zkrácené studium se přikládají doklady
požadované pro přijímací řízení podle § 84 a 85 školského zákona a pro nástavbové
studium požadované podle § 83 školského zákona.
13) Schopnosti, vědomosti, zájmy talent uchazeče a další:
Zde prosím TU, aby vypracovali stručný posudek k zájmům a charakteristiku
žáka. Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria
přijímání. Uchazeč vyjadřuje svůj zájem o obor vzdělání, zejména svými aktivitami a
dosaženými úspěchy, např. výsledky v dovednostních soutěžích.
14) Průměrný prospěch:
Uvádí se průměrný prospěch ze všech povinných (včetně povinně volitelných)
vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa.
15) Listů příloh:
Uvede se počet listů v příloze přihlášky. Přiložené doklady lze doložit na jedné škole
u podání obou přihlášek do 2 oborů vzdělání, případně 2 různých zaměření školních
vzdělávacích programů jen jednou (ke druhému tiskopisu přihlášky lze uvést číslo
spisu školy, kde jsou u první přihlášky doklady vloženy).
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