
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvková organizace

Přijímací řízení 2015/2016 krok za krokem
Informační leták pro žáky ZŠ a jejich rodiče

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky

•  Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace na www.uiv.cz,
    www.nuov.cz, www.msmt.cz, www.infoabsolvent.cz, www.mpsv.cz), zvážit své 
možnosti,
     vytipovat školy dle svého zájmu.

•  Informovat se ve středních školách např. v rámci Dnů otevřených dveří nebo 
prostřednictvím
    webových stránek středních škol.

•  Poradit se s výchovným poradcem základní školy nebo školským poradenským zařízením 
(PPP).

•  Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovila –
ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek pro obory 
vzdělávání bez talentové zkoušky do 31.ledna 2016, pro obory vzdělávání s talentovou 
zkouškou do 30. října 2015.

•  Obstarat si 1 - 2 přihlášky – buď v ZŠ nebo v prodejnách SEVT nebo opatřit na web     
    stránkách MŠMT.

•  Vyplnit přihlášku/y a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ, případně přiložit ověřené 
kopie
    vysvědčení, v přihlášce/kách uvést i den, kdy se chci zúčastnit přijímací zkoušky, pokud se 
koná.

•  Uchazeč se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním k přihlášce přiloží 
posudek
    školského poradenského zařízení, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při 
konání
    přijímací nebo talentové zkoušky.

•  Odevzdat přihlášky střední škole pro obory vzdělávání bez talentové zkoušky do 15. 
března 2016, pro  obory s talentovou zkouškou do 30.  listopadu 2015, součástí přihlášky 
jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem.

•   Přihláška musí být podepsána zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem , tak 
jeho
    zákonným zástupcem.

•  Je vhodné převzít na SŠ potvrzení o podání přihlášky, v případě zaslání poštou uschovat 
podací
    lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky.
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•  Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek do 15. března 2016,  u oborů s talentovou
    zkouškou do 30. listopadu 2015.

•   Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení pro obory bez talentové zkoušky se 
koná
    v pracovních dnech v termínech od 22. do 30. dubna 2016.

•  Talentová zkouška do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího 
řízení se
    koná v termínech od 2. do 15. ledna 2016.

•  Talentová zkouška v konzervatoři se koná v termínech od 15. do 31. ledna 2016.

Co dělat do doby přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení (mimo obory s talentovou zkouškou –
termíny viz. výše) se koná v pracovních dnech od 22. do 30. dubna 2016.

•  Očekávat pozvání na přijímací zkoušku, má přijít nejpozději 14  dní před určeným 
termínem  
    zkoušky (nebo informaci, že na základě kritérií se ji nemusím zúčastnit).

•  Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o 
požadavcích na
    tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů a 
jednoznačná
    kritéria přijímacího řízení.

•  V případě, že ředitel SŠ rozhodl o konání přijímací zkoušky, stanoví pro první kolo 
přijímacího
    řízení nejméně dva termíny pro její konání.

•  Uchazeč se zúčastní přijímací zkoušky v jednom z termínů stanovených pro její konání 
(uchazeč
    tento termín uvedl na přihlášce).

•  Pro první kolo přijímacího řízení, do jednoho oboru vzdělání v rámci jedné školy, nelze 
přijímací
    zkoušku vykonat ve více různých termínech.

•  V případě, že se termíny dvou zkoušek shodují, rozhodnout se pro obor, který se mi zdá 
lepší.

•  Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo v jiné škole, do 
nichž
    uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu.  
  
•  Nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, písemně se omluvit nejpozději do 3 
dnů po      
    termínu zkoušky a očekávat sdělení náhradního termínu nejpozději 7 dnů před jejím 
konáním.
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•   Zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné 
přijímací
    nebo talentové zkoušky.

Škola nekoná přijímací zkoušky

•  Očekávat zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům je doručeno  
rozhodnutí
    o nepřijetí (odesláno ředitelem SŠ nejdříve 22. dubna 2016 do oborů vzdělání bez talent. 
zkoušky).

Co dělat po přijímacích zkouškách –oznámení rozhodnutí o přijetí a 
doručení rozhodnutí o nepřijetí

•  Očekávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do oboru vzdělání –do 3 pracovních dnů po 
ukončení
    zkoušky (nebo dříve, pokud nebyla zkouška podmínkou, nejdříve však 22.dubna 2016).

•  Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod 
přiděleným
    registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na 
veřejně
    přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. web školy).

•   Zveřejněním seznamu, se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o 
přijetí ke
    vzdělávání za oznámené.

•  Vyzvednout písemné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání co nejdříve na poště.
•   Písemné rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 5 
pracovních dnů, pak je považováno za doručené!!!

V případě přijetí:

•  Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (zveřejnění) odevzdat  řediteli SŠ
    zápisový lístek (zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě 
předán
    k přepravě  provozovateli poštovních služeb).

•  Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, zanikají posledním dnem této lhůty 
právní
    účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané SŠ a je možné místo obsadit jiným 
uchazečem.

•  Zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak 
i jeho
    zákonným zástupcem.

•  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou jsou dva případy –
uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole v případě úspěšného odvolání a 
nově i uchazeč, který jej uplatnil do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do 
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oboru bez talentové zkoušky.

V případě nepřijetí:

•  Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat k rukám 
ředitele SŠ
  písemné odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení.

•  Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým 
uchazečem.

•  Informovat se u ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli 
přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).

•  Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), zjistit si informace o vyhlášených dalších 
kolech
    přijímacího řízení i a volných místech na www stránkách krajského úřadu nebo webu další 
zvolené
    školy (počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení není omezen).

Několik zásadních rozdílů mezi předchozím a současným přijímacím 
řízení na střední školu

•  V prvním kole  přijímacího řízení může uchazeč podat pouze 2 přihlášky na SŠ.
•  Kompletní přihlášky odevzdává uchazeč řediteli příslušné SŠ (ne ZŠ).
•  Kritéria pro p řijetí vyhlašuje ředitel příslušné SŠ.
●●●●  Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se 
vyhlašují
     formou vydáním seznamu přijatých uchazečů, rozhodnutí o přijetí se přijatým 
uchazečům
     nevydává, na základě  žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.
●  Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o studium na SŠ 
zápisovým
     lístkem nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění.
●●●●  Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení 
zasláním
     písemného rozhodnutí.
●●●●  Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (mimo výjimky přijetí na odvolání).
●  Zrušuje se povinnost ZŠ vydat výstupní hodnocení.

Konkrétní podmínky konání povinných přijímacích zkoušek ve školním roce 2015/2016 
budou upřesněny MŠMT ČR.
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