
Informace  pro  rodiče  žáků  9.  třídy  a  žáky  9.  třídy  k     přijímacímu  řízení  na   
střední školy pro školní rok 2016/2017

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

do 1. března 2017……………………….  Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů
                                                               bez talentové zkoušky.
od 12. do 28. dubna 2017…………… Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělávání
                                                               s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do  1. ročníku.
od 22. do 30. dubna 2017…………… Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním
                                                               listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení
                                                               do 1. ročníku.
12. dubna ………………………………….. 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro
                                                              čtyřleté obory vzdělání.
19. dubna …………………………………... 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro
                                                               čtyřleté obory vzdělávání

Žák si může podat dvě přihlášky (může se přihlásit na dva obory vzdělání).    

Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura 
a Matematika a její aplikce v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání.

Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdě-
lávacího oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu 
ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole
uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Pokud ředitel školy rozhodl o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku k jejímu konání 
nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání budou vyhlášeny u přijatých uchazečů formou vydání 
seznamu přijatých uchazečů a zasíláním písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. 
dubna.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas 
odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl 
vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí tohoto uchazeče 
ke vzdělávání v dané střední škole.

                                                                                                                                 J. Culkova


