
Informace pro rodiče vycházejících žáků 

 
Vážení rodiče, 

 podrobně si nastudujte následující informace ke změnám v přijímacím řízení na SŠ: 

 

- přijímací zkoušky budou jednotné 

- jednotná zkouška je povinná pro 1. kolo PZ do všech oborů vzdělávání ukončených 

maturitní zkouškou (včetně víceletých gymnázií), netýká se oborů vzdělávání s TZ 

(vyj. Gymnázia se sportovní přípravou) 

- jednotná zkouška se koná z českého jazyka (60 minut) a z matematiky (70 minut) 

- uchazeč má možnost jednotnou zkoušku konat 2x – započte se mu lepší výsledek 

- v prvním termínu koná uchazeč jednotnou zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na 

1. místě, ve druhém termínu ve škole uvedené na 2. místě 

- termíny:  

 4 leté obory:  1. termín: 12. 4. 2017 (středa) 

2. termín: 19. 4. 2017 (středa) 

 

 6 - 8 leté obory: 1. termín: 18. 4. 2017 (úterý) 

2. termín: 20. 4. 2017 (čtvrtek) 

 

- náhradní termín pro všechny obory vzdělávání jednotně:  

 1. termín:   11. 5. 2017 (čtvrtek) 

 2. termín:   12. 5. 2017 (pátek) 

- termín podání přihlášek do oborů bez TZ je nově stanoven do 1. března 2017 

(uchazeč odevzdá řediteli SŠ, nebo zašle doporučeně poštou) 

- nový vzor přihlášek – nově se uvádí RČ, skupina a kategorie podpůrných opatření 

- žák si může podat v prvním kole přijímacího řízení 2 přihlášky, v dalších kolech PŘ 

není počet přihlášek omezený 

- přihlášky na SŠ vyplní a vytiskne naše škola 

 

- zápisový lístek – vydává základní škola (převezme žák s výpisem vysvědčení za 1. 

pololetí – 31. 1. 2017), uplatní uchazeč do 10-ti dnů ode dne oznámení o přijetí, lze ho 

uplatnit jen jednou, vzít zpět je možné pouze na základě odvolání nebo přijetí do 

oborů s TZ 

 

- odvolání se podává do 3 pracovních dnů od doručení písemného rozhodnutí 

 

- přijetí uchazeče se oznamuje zveřejněním, nepřijetí – zasláním rozhodnutí o nepřijetí 

 

- konzultační hodiny výchovné poradkyně jsou stanoveny každé pondělí od 14.30 

do 15.30 hodin (nejlépe po telefonické domluvě – 554 612 674, 774 554 078) 

- další informace a pomoc pro vycházející žáky: 

 Úřad práce v Bruntále – Informační a poradenské středisko 

(554 705 205, 554 705 270) 

 www.atlasskolstvi.cz, www.msmt.cz  

 

 

V Krnově 16. 1. 2017        Mgr. Jiřina Zámarská  

         výchovná poradkyně 

 

http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.msmt.cz/

