
Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2013/2014 – informace pro 

vycházející žáky a jejich rodiče 

 
Do prvního kola přijímacího řízení lze podat 2 přihlášky na SŠ či konzervatoř. V druhém a 

dalších kolech není počet přihlášek omezen. Přihlášky rozdá žákům výchovná poradkyně 

s pololetním vysvědčením. 

Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče. Na přihlášce vyznačí den, kdy se 

uchazeč chce účastnit přijímacího řízení. 

Přihlášky opatřené podpisem žáka, jeho zákonného zástupce, potvrzením ZŠ, popř. 

vyjádřením lékaře se odevzdají na SŠ nejpozději do 15.3.2014. Proto se přihlášky 

odevzdávají ke kontrole na ZŠ do konce února 2014. 

1.kolo přijímacího řízení je stanoveno na 22.4.2013 – 30.4.2013. Ve školách s talentovou 

zkouškou 2.1.2014 – 15.1.2014. O konkrétním datu přijímacích zkoušek (pokud se na dané 

SŠ konají) rozhodne ředitel dané školy do konce ledna, popř. října. 

 Nabídnuty musejí být 2 termíny. Pokud se žák nemůže přijímacího řízení ze závažných 

důvodů zúčastnit, musí svou neúčast řádně písemně omluvit řediteli SŚ nejpozději do 3 dnů. 

Výsledek přijímacího řízení bude oznámen nejdříve 22.4.2013, a to i v případě, že se 

přijímací zkouška nekoná. 

SŠ mají za povinnost zveřejnit na dobu 15 dnů seznam s pořadím uchazečů. Již se nezasílá 

Rozhodnutí o přijetí, které bylo nahrazeno seznamem přijatých uchazečů. Je třeba sledovat 

webové stránky dané školy. 

Ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení má uchazeč 10 pracovních dnů na to, aby 

uplatnil ve vybrané škole Zápisový lístek podepsaný uchazečem i jeho zákonným zástupcem. 

Je třeba si volbu dobře rozmyslet, protože vzít si ho zpět ze školy zákon až na výjimky (přijetí 

na odvolání) neumožňuje. Pokud žák do 10 dnů Zápisový lístek neodevzdá na vybranou SŠ, 

ztrácí nárok studia na této škole. 

Zápisový lístek vydá žákům výchovné poradkyně do 15.3.2014. O vydání se vede přesná 

evidence. 

V případě nepřijetí na SŠ je možné podat odvolání proti tomuto rozhodnutí, a to do 3 

pracovních dnů od doručení Rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu. 

 

V případě dotazů se obracejte na Mgr. A.Klupákovou, tel. 724851625. 


