
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO 
VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY 



VÝBĚR ŠKOLY – CO JE DŮLEŽITÉ 

 zájmy 

 talent, schopnosti 

 studijní předpoklady 

 rodinné dispozice 

 zdravotní stav 

 prognózy oboru na trhu práce 

  

 Poradit mohou: 

 Třídní učitelé, trenéři, vedoucí kroužků, výchovný 
poradce, pedagogicko-psychologická poradna. 
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CO JE DOBRÉ O ŠKOLE VĚDĚT 
 Jaký byl prospěch přijatých žáků v minulých letech? 

 Jaký byl počet uchazečů? Jaké procento bylo přijato? Kolik 

procent školu nedokončí? 

 Jaké jsou výsledky u závěrečných/maturitních zkoušek? 

Zejména u učilišť, nástaveb a integrovaných škol se ptejte na 

úspěšnost u státních maturit 

 Kolik procent žáků se hlásí na vysokou nebo vyšší odbornou 

školu a jaká je jejich úspěšnost při přijímacím řízení? 

 Jak je zajištěna výuka jazyků? Přijdou studenti do kontaktu s 

rodilými mluvčími? Má škola partnerskou školu v zahraničí? 

Pořádají se výměnné pobyty nebo jiné výjezdy? 

 Jak je pokryta výuka jiných předmětů, které vás zajímají –

workshopy, spolupráce s VŠ 

 Jaká je nezaměstnanost absolventů školy? Spolupracuje škola 

s praxí? Kde a kdy studenti praxi vykonávají?  
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INFORMAČNÍ ZDROJE 

Atlasy školství 

Internet  www.StredniSkoly.com, www.atlasskolstvi.cz   

Návštěvy škol – dny otevřených dveří 

Reference (od známých, rodičů dětí, kteří na školu chodí..) 

Výstava VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO -Výstaviště 
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http://www.stredniskoly.com/
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Typy škol 

Státní Soukromé Církevní  
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STÁTNÍ ŠKOLY 

 Povinné přijímací zkoušky do maturitních 

oborů.  
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SOUKROMÉ 

EDUCAnet – gymnázium a střední odborná škola České Budějovice, s. r. o. Lannova 1595/29a, 370 
01 České Budějovice 
 

Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s. 
Jeronýmova 28/22, 370 01 České Budějovice  

České reálné gymnázium s. r. o.Pražská tř. 492/54, 370 04 České Budějovice 
 

Česko-anglické gymnázium s. r. o.Třebízského 1010/9, 370 06 České Budějovice 
 

Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. Emy Destinové 395, 370 05 České Budějovice 
 

Střední škola informatiky a právních studií, o. p. s. Žižkova tř. 250/4, 370 01 České Budějovice 
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https://ceskebudejovice.educanet.cz/cs/
https://ceskebudejovice.educanet.cz/cs/
https://ceskebudejovice.educanet.cz/cs/
https://ceskebudejovice.educanet.cz/cs/
https://ceskebudejovice.educanet.cz/cs/
https://www.skolacb.cz/
https://www.crg.cz/
https://www.crg.cz/
https://www.cag.cz/
https://www.cag.cz/
https://www.cag.cz/
https://www.cag.cz/
https://www.vosss.cz/
https://www.stredniskola.cz/


CÍRKEVNÍ 
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Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a 

Církevní základní škola 



ŠKOLY V ZAHRANIČÍ 

  Školní centrum Gmünd.  

 Dny otevřených dveří se 
konají: 
23.11.2019 (9.00-12.00) 

 webové stránky 

 Tourismusschulen  Bad 
Leonfelden 

 

 

 

 

 

 Spolupráce se SOŠ a VOŠ 
cestovního ruchu 

 

 

 

 webové stránky 
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Žáci jsou přijímáni ke studiu 

na Euroregionální střední hotelovou školu, po 

3 letech získávají v Rakousku diplom 

hotelový manažer a pokračují na Střední 

škole CR České Budějovice 2 roky k maturitě. 

http://www.hakgmuend.ac.at/index.php/vitame-vas/obchodni-skola/26-tschechisch
http://www.baletour.at/tschech/index.htm


PRPŮBĚH PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

kritéria pro přijetí žáků stanoví ředitel SŠ do 31. ledna 2020  

v prvním kole – 2 přihlášky (platí i pro víceletá gymnázia) 

stanoví se priorita oboru.   

Uvedené pořadí škol je shodné na obou tiskopisech.  

Přihlášky a další doklady k přijetí doručí uchazeč nebo jeho 
zákonný zástupce (osobně nebo doporučeně poštou)  

nejpozději do 1. 3. 2020  na příslušnou SŠ  

V případě přijetí na SŠ -  odevzdání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU  DO 
10 DNÍ od zveřejnění přijetí 
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OBORY UMĚLECKÉ  
(S TALENTOVÝMI ZKOUŠKAMI) 

Podání přihlášek do oborů 
vzdělání s talentovou 
zkouškou do 2. 12.  

Termíny  a kritéria 
přijímacích zkoušek   

žáků do 30. 10 
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OBORY S TALENTOVÝMI ZKOUŠKAMI V 
NAŠEM REGIONU –  

Konzervatoř České 
Budějovice 

Gymnázium Česká  

Střední uměleckoprůmyslová 
škola sv. Anežky České, Český 

Krumlov 

SŠ Trhové Sviny 

• Hudba,  

• Zpěv 

• Gymnázium se sportovní 
přípravou 

•Design keramiky a porcelánu, 
Kamenosochařská tvorba,  

•Scénická a výstavní tvorba, 

•Užitá fotografie a média, 

•Užitá malba,  

•Grafický design 

•Plastická tvorba 

•Kamenosochařství 

• Umělecký kovář a zámečník, 
pasíř 

19.11.2019 volba povolání 

12 



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Třeboň 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 
Volyně 

Střední průmyslová škola keramická, Bechyně 

Gymnázium Vimperk 

•Modelářství a návrhářství 
oděvů 

•Umělecko-řemeslné 
zpracování skla  

•Design interiéru  

•Grafický design,  

•Multimediální tvorba ,  

•Průmyslový design 

•Výtvarné zpracování keramiky 
a porcelánu  

 

•Gymnázium se sportovní 
přípravou 
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SŠ Soběslav   *Umělecký kovář a zámečník, pasíř  

  



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO OBORY S TELENTOVOU 

ZKOUŠKOU 

 http://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-

03/Obory-s-talentovou-zkouskou 

 Obory gymnázia se sportovní přípravou 
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http://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03/Obory-s-talentovou-zkouskou
http://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03/Obory-s-talentovou-zkouskou
http://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03/Obory-s-talentovou-zkouskou
http://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03/Obory-s-talentovou-zkouskou
http://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03/Obory-s-talentovou-zkouskou
http://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03/Obory-s-talentovou-zkouskou
http://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03/Obory-s-talentovou-zkouskou
http://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03/Obory-s-talentovou-zkouskou
http://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03/Obory-s-talentovou-zkouskou
http://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03/Obory-s-talentovou-zkouskou
http://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03/Obory-s-talentovou-zkouskou
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/zakladni-informace/termin-a-misto-konani-jednotnych-testu/specifika-prijimaciho-rizeni-do-oboru-gymnazium-se-sportovni-pripravou


TISKOPISY PŘIHLÁŠEK 
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VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK - ŠKOLA 

ZŠ má pouze povinnost potvrdit prospěch na zadní straně 
přihlášky, jehož součástí je podpis a razítko základní školy. 

Tiskopisy  SEVT přihlášek základní škola nevydává 
 

Ředitel školy přihlášku podepíše a opatří razítkem školy. 

Tiskneme přihlášky na bílý papír z programu Bakaláři,  
program vyplní všechny údaje na obou stranách přihlášky včetně 

škol a oborů, na které se uchazeč hlásí 

PRAXE NA NAŠÍ ŠKOLE: 
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VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK – RODIČ A ŽÁK 

žák v průběhu ledna doručí do školy seznam škol a oborů, na které se hlásí 
 

PO OBDRŽENÍ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY 

uchazeč a jeho zákonný zástupce přihlášku podepíší,  
v případě potřeby je třeba dojít k lékaři pro potvrzení o zdravotní způsobilosti 

Na přihlášce se uvádí termíny „školní" přijímací zkoušky, Tato kolonka není 
určena k vyplnění termínu stanoveného pro konání povinné přijímací zkoušky z 
ČJ a Ma 

19.11.2019 volba povolání 

17 



CO JE TŘEBA DOLOŽIT K PŘIHLÁŠCE 

doklady o výsledcích v odborných soutěžích 
 

doklad o změněné pracovní schopnosti 
 

doporučení PPP o vhodném postupu konání zkoušky pro žáky se specifickou 
poruchou učení 
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MATURITNÍ OBORY – PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
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Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány MŠMT skrze agenturu 
CERMAT.  

Didaktický test z českého jazyka a matematiky.  

Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí ředitel dát váhu v celkovém 
přijímacím řízení minimálně 60 %, v případě sportovních gymnázií nejméně 40 %.  

Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii vámi vybrané školy 
(prospěch na vysvědčení, pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy) 

Pozvánka na přijímací zkoušky přijde nejpozději 14 dní před konáním 



KOHO SE JEDNOTNÉ TESTY NETÝKAJÍ 

 

 obory vzdělání se závěrečnou zkouškou 

 obory vzdělání s výučním listem 

 obory zkráceného studia  

 obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se 
koná talentová zkouška 2. - 15. 1. § 62 odst. 3 
školského zákona 

 obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná 
talentová zkouška 15. - 31. 1. § 88 odst 2 
školského zákona 
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TERMÍNY KONÁNÍ PŘIJMACÍCH ZKOUŠEK 

Pro jaký typ studia 1. termín 2. termín 

Čtyřleté studium (pro 9. 

ročníky) 
14. 4. 2020 15. 4. 2020 

Šestileté a osmileté studium 

(víceletá gymnázia) 
16. 4. 2020 17. 4. 2020 

Náhradní termín pro čtyřleté 

i víceleté obory 
13. 5. 2020 14. 5. 2020 
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v případě nemoci v termínu konání zkoušky– do 3 dnů potvrzení lékaře 



VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 Hodnocení přijímacích zkoušek CERMAT zpřístupní 
nejpozději do 28. dubna 

 do 2 pracovních dnů ředitel školy zveřejní seznam 
přijatých uchazečů 

 Ředitel SŠ do hodnocení započítá lepší výsledek 

 Pokud žák přijímací zkoušky nekoná (učební 
obory)  rozhodnutí o přijetí - od 22. do 30. dubna 

 u talentových zkoušek nejpozději do 20. ledna (obor 
Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února). 

 Nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným 
zástupcům nezletilých uchazečů ředitel doručí 
rozhodnutí o nepřijetí. 
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ZÁPISOVÝ LÍSTEK  
19.11.2019 volba povolání 
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V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů (ode dne 
zveřejnění) doručit na 

 zvolenou SŠ svůj zápisový lístek 

Zápisový lístek obdrží zákonný  zástupce žáka na naší ZŠ v 
lednu 2020 

Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí žák 
nárok stát se jejím studentem  



V případě ztráty zápisového lístku:  žádost o DUPLIKÁT zápisového lístku  

formulář žádost 

Nelze požádat střední školu o zpětné vydání zápisového lístku. 

Výjimka: 

 - žák je dodatečně přijat na jinou školu na základě odvolání. 

 - žák  může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v v oboru vzdělání s 
talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez 

talentové zkoušky. 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK 
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http://www.zsroznov.cz/wp-content/uploads/2019/01/zadost_nahradni1.pdf


ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ 

Pokud nebude žák přijat, lze se odvolat do 3 dnů od 
doručení o nepřijetí. 

O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má 
toto v kompetenci. 

Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do 30 dnů.  
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2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení. 

v dalších kolech může uchazeč podávat neomezený počet přihlášek 

V hodnocení může zohlednit výsledky jednotné zkoušky a určí způsob 
hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali. 

Případná školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího 
kola, pozvánku ředitel zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem 
konání. 
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INFORMACE O VOLNÝCH MÍSTECH PO 
PRVNÍM KOLE 

 www.kraj-jihocesky.cz 

 sekce  Krajský úřad  

 odkaz  Odbor školství, mládeže a tělovýchovy  

 informace o volných místech po prvním kole 

přijímacího řízení 
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http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/


PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

 www.scio.cz 

 https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-

ss/prijimacky-nanecisto/ 

 www.zkousky-nanecisto.cz 

 www.scio.cz/zdarma 

 MOODLE školy – materiály 

 http://www.kampomaturite.cz/jak-se-dostat-na-

stredni-skolu 
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TELEFONNÍ ČÍSLA 

 Libuše Jandová (výchovná poradkyně) 

 386 102 357 

 poradna ve škole –středa 15.00 – 16.00 (po 

předchozí tel. domluvě) 
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