
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

1. Přijímací řízení 

 Průběh přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou: 

Termín pro podání přihlášky na příslušnou SŠ: do 30.11.2015 

Přihlášku je nutno odevzdat TU ke kontrole a potvrzení do 20.11.2015 

Přijímací zkoušky: obory s talentovou zkouškou: od 2.1. do 15.1.2016 

                                  konzervatoře: od 15.1. do 31.1.2016 

 Průběh přijímacího řízení pro obory bez talentové zkoušky: 

Termín pro podání přihlášky na příslušnou SŠ: do 15.3.2016 

Přihlášku je nutno odevzdat TU ke kontrole a potvrzení nejpozději do 7.3.2016 

Přijímací zkoušky: od 22.4. do 30.4. 2016 

Pokusné ověřování : 15.4.2016 (výsledky zpracovává CERMAT, jsou „přenosné“ i na druhou pilotní 

školu). 

Informace o termínech konání přijímací zkoušky, o stanovených kritériích a předpokládaném počtu 

přijímaných uchazečů zveřejní ředitel SŠ do 31.1.2016 (pro obory s talentovou zkouškou do 

30.10.2015). 

2. Kde získat přihlášku? 

o Přihlášku s vyplněným prospěchem dostanou žáci na začátku února.  

3. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí 

ŘŠ zveřejní seznam přijatých žáků a nepřijatým žákům odešle rozhodnutí o nepřijetí do 3 pracovních 

dnů.  Odvolání proti rozhodnutí nutno podat do 3 pracovních dnů od doručení. 

4. Zápisový lístek 

Po oznámení střední školy o přijetí musí žák do 10 dnů odevzdat zápisový lístek na příslušnou SŠ. 

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Zápisový lístek si rodiče vyzvednou na sekretariátu školy od 

22.2. do 15.3.2016.  Při vyzvednutí se rodič musí prokázat občanským průkazem a podepsat převzetí. 

5. Doporučení 

 Sledovat www stránky vybraných SŠ (info o přij.řízení, den otevřených dveří, příprava na 

přijímací zkoušky atd.) 

 Navštívit Veletrh středních škol ( 20.-21.11.2015) 

 Navštívit vybranou školu v rámci Dne otevřených dveří 

 Pečlivě zjistit kritéria přijímacího řízení ( např.zdravotní způsobilost, další skutečnosti – ZUŠ, 

soutěže, olympiády apod.- možno doložit v přílohách) 

6. Kontakty na VP 

Mgr. Karla Poláchová – kpolachova@mzskamenacky.cz 

Tel: 548 426 017, 702 104 508 

 

7. Vyplnění přihlášky 

1. Na obou přihláškách musí být školy uvedeny ve stejném pořadí ( kopie). 

 

8. Užitečné webové stránky 

www.jmskoly.cz    (informace o přijímacím řízení, přehled volných míst na SŠ) 
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