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Základní informace k přijímacímu řízení na 

střední školy ve školním roce 2018-2019 

 

Také v roce 2019 se budou konat jednotné přijímací zkoušky na střední školy do oborů 

zakončených maturitní zkouškou. Proběhnou v polovině dubna, přihlášky je nutno podat už 

do 1. března 2019. 

Přihlášky  

 Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče k rukám ředitele střední školy 

 V prvním kole je umožněno uchazeči podat dvě přihlášky, které musí být vyplněny 

shodně  

 Vytištěné a předvyplněné přihlášky obdrží žáci od paní uč. Černé. Před vytištěním 

přihlášky je jí třeba donést lísteček s informací o názvu a adrese školy + oboru (popř. 

kódu) vzdělání, NEJPOZDĚJI do 18. 2. 2019 

 Pokud během studia na ZŠ získal žák diplomy za vědomostní či sportovní soutěže, dodá 

kopie jako přílohu k přihlášce. Každá kopie musí být ověřena ředitelkou ZŠ  

 Přední stranu přihlášky částečně vyplní škola, zbytek vyplní zákonný zástupce žáka, 

druhou stranu, kde je uveden prospěch, vyplňuje a potvrzuje ZŠ (přihláška musí být 

opatřena razítkem a podpisem ředitelky ZŠ) 

 Přihlášku nechte potvrdit lékařem, pokud to SŠ vyžaduje 

 Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření (vlastnoruční 

podpis) 

 Podáním přihlášky do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou není dotčeno právo 

uchazeče podat přihlášky ke vzdělání bez talentové zkoušky 

Přihlášku je nutné odevzdat k potvrzení ve škole nejpozději do 25. 2. 2019. 

Podávání přihlášek 

Ten, kdo jde na školy s talentovou zkouškou, musí vyplněnou a základní školou 

potvrzenou přihlášku odevzdat do 30. 11. 2018 na zvolenou školu. (Na školy lze 

přihlášky donést osobně, popř. poslat doporučeně poštou.) Je vhodné si na SŠ převzít potvrzení 

o podání přihlášky, při zaslání poštou si uschovat podací lístek 

 

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení  

 Ředitel SŠ je povinen zveřejnit termíny konání přijímací zkoušky, kritéria přijetí na SŠ 

a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději: 

o U oborů s talentovými zkouškami do 31. 10. 2018 

o U ostatních oborů vzdělání do 31. 1. 2019 

 V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy  
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(s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou) jednotná přijímací 

zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky 

 

Termíny přijímacích zkoušek 

(https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/P%C5%98IJ%C3%8DMAC%C3%8D%20%C5%98%C3

%8DZEN%C3%8D/2019/p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_term%

C3%ADny%20jednotn%C3%A9%20zkou%C5%A1ky_2019%20(1).pdf) 

 U oborů s talentovými zkouškami od 2. ledna do 15. ledna 2019 

 Talentové zkoušky na konzervatoře od 15. ledna do 31. ledna 2019 

 Jednotné přijímací zkoušky se konají 12. 4. 2019 – 28. 4. 2019 pro čtyřleté obory 

vzdělání a 16. 4. 2019 – 30. 4. 2019 pro šestiletá a osmiletá gymnázia 

 Každý uchazeč může konat jednotnou zkoušku dvakrát, v prvním termínu ve škole 

uvedené na přihlášce na prvním místě, ve druhém stanoveném termínu ve škole 

uvedené na přihlášce na druhém místě 

   Náhradní termíny (nutná písemná omluva do tří dnů) 

 Jednotné zkoušky – 13. 5. 2019 a 14. 5. 2019 

 

Zápisový lístek (ZL) 

Zákonný zástupce vycházejícího žáka z 9. ročníku, ale i rodiče dětí z 5. a 7. ročníku osobně 

obdrží na jeden školní rok od ZŠ prostřednictvím výchovné poradkyně (Mgr. H. Černé) pouze 

jeden potvrzený zápisový lístek. (Na základě podpisu a zapsání ČOP.) 

Po obdržení rozhodnutí ředitele střední školy o přijetí žáka je ZL nutné do 10 pracovních dnů 

odevzdat na střední školu. 

Zpětvzetí zápisového lístku 

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový 

lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr 

ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že 

zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského 

zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na 

základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové 

zkoušky. 

Ztráta zápisového lístku 

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. 

Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce 

nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí 

čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 

vyhlášky).  
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Na tiskopisu zápisového lístku se nově uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát žákem 

SŠ (pro něj je vydáván). Tím je dána platnost zápisového lístku na příslušný školní rok 

(neuplatněný zápisový lístek nemůže uchazeč použít pro přijetí ke vzdělávání pro další školní 

roky). 

Termíny vyzvednutí  ZL:   

pro rodiče žáků 9. roč.:   14. 2. 2019 od 14.30 do 17 hod. ve sborovně školy, popř. 

individuálně po domluvě (nejlépe přes ŠOL, mailem 

cerna@lobkovicovo.cz )  

pro rodiče žáků 5. a 7. roč.: až po přijetí na SŠ 

individuálně po domluvě (nejlépe přes ŠOL, mailem 

cerna@lobkovicovo.cz ) 

 

Vyhodnocení přijímacího řízení  

 Hodnocení přijímací zkoušky se na celkovém splnění kritérií přijímacího řízení podílí 

nejméně 60% 

 Uchazeči se započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a matematiky 

 Po přijímacích zkouškách ředitel SŠ povinen zveřejnit seznam přijatých uchazečů na 

veřejně přístupném místě ve škole a také na webových stránkách školy 

 Pokud se zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a 

nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. 4. 2019 do 30. 4. 

2019 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

 Zveřejněný seznam obsahuje datum zveřejnění – velmi důležité!  

 Ředitel školy nemá povinnost oznamovat úspěšným uchazečům písemně rozhodnutí o 

přijetí 

 Písemně musí zaslat rozhodnutí o nepřijetí pouze neúspěšným uchazečům 

 V případě přijetí na SŠ   

 Do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí se musí doručit na zvolenou SŠ zápisový 

lístek 

 Nepotvrdíte-li odevzdáním ZL úmysl vzdělávat se na dané SŠ, zanikají právní účinky 

rozhodnutí o přijetí 

Uplatnění ZL 

 ZL může podle zákona uchazeč uplatnit pouze jednou 
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 Zpětvzetí ZL je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání nebo nově pokud má 

uchazeč záměr uplatnit jej ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale 

uplatnil jej již při přijetí do oboru s talentovou zkouškou. Dokladem pro vydání ZL je 

rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo o přijetí na obor bez talentové zkoušky 

V případě nepřijetí na SŠ (odvolání uchazeče) 

 Do 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat k rukám 

ředitele/ředitelky SŠ odvolání 

 Doporučuji okamžitě hledat další možnosti – v dalších kolech je totiž možné podávat 

neomezený počet přihlášek, je proto nutné sledovat, které SŠ vypisují druhé nebo další 

kola přijímacího řízení, v tomto případě se v každé přihlášce vyplňuje pouze jedna škola 

(jedna kolonka) 

Zdroje užitečných informací 

 www.msmt.cz 

 www.atlasskolstvi.cz 

 www.infoabsolvent.cz 

 www.cermat.cz 

 Vzor odvolání proti nepřijetí žáka na SŠ 

 PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU NA SŠ: 
- Přihláška pro denní studium ve střední škole – růžová 
- Přihláška do oboru s talentovou zkouškou – modrá  
 

+ webové stránky jednotlivých SŠ 

 

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky čeká 

uchazeče o vzdělání v oboru zakončeném maturitní zkouškou. 

Koho se jednotné testy netýkají 

 obory vzdělání se závěrečnou zkouškou 

 obory vzdělání s výučním listem 

 obory zkráceného studia  

 obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška 2. - 15. 1. § 62 

odst. 3 školského zákona 

 obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška 15. - 31. 1. § 88 odst 2 

školského zákona 

Co vás v testech CERMAT čeká 

Testy se skládají z matematiky a českého jazyka a literatury a jsou připraveny v provedení pro 

čtyřleté, šestileté a osmileté obory studia. 

Testy jsou v papírové podobě. 

http://www.msmt.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.cermat.cz/


5 
 

Test z českého jazyka a literatury obsahuje uzavřené (úlohy se 4 alternativami odpovědí 

"multiple-choice", přiřazovací, uspořádací úlohy s řazením podle vybraného kritéria, nebo 

dichotomické "ano-ne" úlohy) a otevřené úlohy. Na vypracování máte 60 minut. 

Test z matematiky se skládá z uzavřených (5 alternativ odpovědí "multiple-choice", 

přiřazovací a dichotomické "ano-ne" úlohy) i otevřených úloh. U otevřených úloh se požaduje 

a hodnotí i postup řešení. Časový limit je 70 minut. 

Termíny jednotných testů CERMAT pro rok 2019 

Pro jaký typ studia 1. termín     2. termín 

Čtyřleté studium (pro 9. ročníky) 12. 4. 2019      15. 4. 2019 

Šestileté a osmileté studium (víceletá gymnázia) 16. 4. 2019     17. 4. 2019 

Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory 13. 5. 2019     14. 5. 2019 

 

Hodnocení testů 

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 % (u gymnázií se sportovní přípravou min. 

40 %), ředitel školy může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné, případně školní přijímací zkoušce. Do hodnocení se 

započte lepší výsledek písemného testu z obou předmětů. 

Jak se připravit na testy CERMAT 

Vzorové i ostré testy CERMAT z minulých let doporučujeme vyzkoušet. Zjistíte, jak vypadají 

záznamové archy, zadání úloh a časové limity. Zdarma je můžete stáhnout na stránkách 

CERMATu, případně je pohromadě najdete na našem webu. 

Pokud máte v matematice rezervy, připravte se v online kurzu z matematiky pro přijímačky 

na osmiletá gymnázia. Procvičíte si testy, můžete se podívat na vysvětlující videa u témat, 

kterým nerozumíte. 

 

 
 

http://www.kampomaturite.cz/prijimaci-zkousky-srovnavaci-zkousky-testy/
http://www.kampomaturite.cz/prijimaci-zkousky-srovnavaci-zkousky-testy/
http://www.kampomaturite.cz/prijimaci-zkousky-z-matematiky-na-osmilete-gymn

