
Stručný průvodce přijímacím 

řízením 

ve školním roce 2015/2016 

pro školní rok 2016/2017



CO MÁM DĚLAT?

KDO MI PORADÍ?

Z internetu:

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.buzulka.cz

Na základní škole:

• výchovný poradce

• Atlas středních škol

Na Dnech 

otevřených dveří 

středních škol

http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.buzulka.cz/


KDE VEZMU 

PŘIHLÁŠKU 

A ZÁPISOVÝ LÍSTEK?

V prvním kole přijímacího řízení si mohu vybrat až 2 obory 

vzdělání, proto vyplním maximálně 2 přihlášky.

Přihlášku odevzdám ve střední škole do 15. března 2016.

Když se budu hlásit na obor, kde je potřeba talentová zkouška, 

odevzdám přihlášku už do 30. listopadu 2015.

Obojí si 

vyzvedneš na ZŠ.
Přihlášku lze také stáhnout 

z webu: www.msmt.cz

nebo z webových stránek naší školy.

http://www.msmt.cz/


Počty přijímaných, kritéria a termíny přijímací zkoušky musí  být 

zveřejněny do 31. ledna 2016, v případě oborů s talentovou 

zkouškou do 30. října 2015.

Hodnotí se vždy vysvědčení ze základní školy, bude Tě čekat 

také přijímací zkouška nebo talentová zkouška, přihlíží se     

k úspěchům v soutěžích a olympiádách.

PODLE ČEHO 

MĚ PŘIJMOU?

Kritéria najdu vyvěšená ve střední 

škole nebo na jejím webu.

Podle kritérií, která určí 

ředitel střední školy.



JAK SE DOZVÍM 

VÝSLEDKY?

Zákonní zástupci 

přijatých uchazečů 

nedostávají poštou 

úřední oznámení o přijetí.

Ředitel střední školy 

je zveřejní ve škole 

a na webu nejpozději 

do 3 pracovních 

dnů.



HURÁ,

PŘIJALI NÁS!

Máme rozhodnutí 

o přijetí.

Do 10 pracovních dnů

musíme odevzdat Zápisový 

lístek ve střední škole, 

nelze ho stáhnout zpět.



V dalších kolech si mohu vybrat z více středních škol, proto 
mohu podat více přihlášek.

Volná místa pro další kola včetně termínu podání přihlášek 
a termínu konání přijímacího řízení zjistím na stránkách: 
www.kr-ustecky.cz nebo na webových stránkách 
jednotlivých středních škol.

NEPŘIJALI MĚ!

CO MÁM DĚLAT?

Přihlásím se do dalšího kola 

přijímacího řízení.

Mohu podat odvolání? Jak?

Info najdu u výchovného 

poradce na naší ZŠ.

http://www.kr-ustecky.cz/


V oblasti přijímacího řízení může i v průběhu 

školního roku dojít ke změnám!

Doporučujeme sledovat webové stránky 

jednotlivých středních škol.

Informace Vám ráda poskytne:

Mgr. Ludmila Hrubá

 1. pavilon - kancelář 101

 417 530 497 (sekretariát)

konzultace - vždy po předchozí domluvě:

středa 9 - 13 hod. (lze dohodnout i jiný termín)


