
Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 

Přihlašování ke vzdělávání 

Uchazeč může podat dvě přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání 

na střední škole do 1. března 2018, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou 

zkouškou do 30. listopadu 2017.  

Přijímací řízení 

V přijímacím řízení do oborů s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška 

z českého jazyka a literatura a z matematiky, a to 12. a 16. dubna 2018. Každý uchazeč 

může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na 

prvním místě přihlášky, ve druhém termínu ve škole uvedené na druhém místě přihlášky. 

Uchazeč, který se z vážných důvodů nedostaví ke zkoušce a svoji neúčast písemně do tří dnů 

omluví řediteli střední školy (dále SŠ), bude konat zkoušku v náhradním termínu – 10. a 11. 

května 2018. 

V rámci přijímacího řízení může ředitel SŠ stanovit i konání školní přijímací zkoušky, která 

se bude konat: 

a) Pro maturitní obory od 12. dubna do 28. dubna 2018 

b) Pro ostatní obory vzdělávání od 22. dubna do 30. dubna 2018. 

Kritéria přijímacího řízení budou do 31. ledna 2018 zveřejněna na webech SŠ. 

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení podle: 

● Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 

● Výsledků jednotné přijímací zkoušky 

● Výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena 

● Případně dalších skutečností – schopnosti, vědomosti a zájmy 

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení 

podílí 60%. Uchazeči se započítává lepší výsledek písemného testu z ČJ a M. 

Podle výsledků přijímacího řízení je sestaveno pořadí uchazečů.  

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 

1. Pokud se nekoná jednotná přijímací zkouška, zveřejní ředitel školy seznam přijatých 

uchazečů na webu školy. Nepřijatým uchazečům  odešle rozhodnutí o nepřijetí v 

termínu 22.-30. dubna 2018. 

2. V případě maturitních oborů ředitel na webu školy zveřejní seznam přijatých uchazečů 

do dvou pracovních dnů od obdržení výsledků jednotné zkoušky. Pokud se koná 

školní přijímací zkouška, zveřejní seznam přijatých uchazečů do dvou pracovních dnů. 

Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí. 

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení. 

  



Zápisový lístek 

Pokud byl uchazeč přijat, musí svůj úmysl stát se studentem příslušné školy potvrdit 

odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění 

rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek vydává ZŠ. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový 

lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit 

zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

 

Odvolací řízení 

Proti rozhodnutí o nepřijetí může uchazeč podat odvolání, a to do 3 pracovních dnů od 

doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává k odboru školství krajského úřadu 

prostřednictvím ředitele SŠ. 

 

Odvolání by mělo obsahovat: 

● Označení správního orgánu, jemuž je určeno 

● Jméno, příjmení, datum a místo narození uchazeče 

● Název školy, kód a název oboru, forma vzdělávání 

● Důvod nepřijetí 

● Důvody odvolání  

● Jméno  a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce 

● Datum a podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Co dělat do doby, než vyplním přihlášku? 

- navštívit prezentační přehlídky středních  škol 

- sledovat weby středních škol a navštěvovat dny otevřených dveří 

- sjednat si schůzku na Úřadu práce v Chrudimi (poradenství zaměřené na volbu 

povolání, testování profesních zájmů) 

- využít školní psycholožku (testy profesního zaměření) 

- zúčastnit se schůzky se zástupci středních škol v naší škole dne 22.11.2017 

- přihlásit se a aktivně navštěvovat přípravné kurzy k přijímacímu řízení 

- využít možnosti vykonání přijímacích zkoušek nanečisto 

- procvičovat testy http://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procviceni-1404035402.html 

- být aktivní v hodinách českého jazyka a matematiky, dotazovat se v případech 

nejasností při domácím  řešení  testových úloh, využívat konzultace 

 

Po kterých oborech je poptávka? 

● zedníci, svářeči, slévači 

● elektrikáři, truhláři 

● číšníci, barmani, kuchaři 

● montéři kovových staveb 

● skladníci 

● pracovníci v sociálních službách 

● řidiči 

 

Jaké jsou požadavky na uchazeče o zaměstnání? 

● jazykové znalosti (AJ, RJ, NJ) 

● počítačová gramotnost 

● psaní všemi 10 

● práce s kovem 

● zkoušky svařování 

● řidičský průkaz skupiny B (C, E), profesní průkaz 

“Měkké” dovednosti: 

- chuť pracovat 

- komunikační schopnosti 

- schopnost práce v týmu 

- flexibilita 

- loajalita 

 

 

http://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procviceni-1404035402.html

