
INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ  

 1. Výběr školy  

 Žáci budou mít k dispozici publikaci Atlas školství, kde se dozví veškeré informace o středním 

školství v Jihočeském kraji, otevíraných oborech, přijímacích zkouškách a dnech otevřených 

dveří. Atlas obdrží koncem října od výchovného poradce. 

 Dne 19.10.2016 proběhne Prezentace středních škol, odborných učilišť a firem v hotelu 

Palcát v Táboře. Doporučujeme rodičům navštívit tuto akci. Školou bude organizována 

návštěva pro zájemce z řad žáků. 

 Dne 14.11.2016 proběhne Prezentace středních škol v Kulturním domě  v Písku. 

  Dne 9.11.2016 od 16:00 proběhne v jídelně školy prezentace středních škol a odborných 

učilišť. Prezentace se mohou účastnit nejen rodiče, ale i žáci 8. a 9. ročníků. 

 Další informace  jsou k dispozici na internetu např. www.infoabsolvent.cz, www.gwo.cz, 

www.istp.cz nebo přímo na stránkách středních škol a odborných učilišť. 

2. SŠ s talentovou zkouškou 

 Ředitelé středních škol s talentovou zkouškou musí do 31.10.2016 zveřejnit podmínky přijetí. 

 Přihlášky se podávají do 30.11.2016. Škola zajistí a vyplní přihlášky. Váš požadavek na 

vyplnění předejte výchovnému poradci  do 16.11.2016. Počet přihlášek není stanoven. 

 Zápisové lístky na SŠ s talentovou zkouškou se vydávají v kanceláři školy od 30.11.2016 

 Přijímací zkoušky se zpravidla konají v první polovině ledna. 

 Pokud nebude uchazeč přijat, může podat ještě další 2 přihlášky na SŠ bez talentových 

zkoušek. 

3. SŠ bez talentové zkoušky  

 Ředitelé středních škol a víceletých gymnázií musí do 31.1.2017 vyhlásit přijímací řízení a 

zveřejnit podmínky přijetí (většinou na webových stránkách škol). 

 Žákům budou 2 přihlášky vyplněny školou, pro většinu oborů musí být ještě potvrzeny 

lékařem.  

 Doporučujeme pečlivě nastudovat požadavky na přílohy k přihlášce u jednotlivých SŠ (např. 

lékařský posudek, body za mimoškolní aktivitu – soutěže, olympiády, sporty – pouze 1., 2., 3. 

místo v okresních či krajských kolech, sporty pouze individuální). 

 Přihlášky odesílá uchazeč individuálně. Sám je může doručit osobně nebo doporučeně 

(případně s doručenkou) na SŠ do 1. 3. 2017.  

 Jednotné přijímací zkoušky se budou konat  12.dubna 2017 a druhý termín je stanoven na  

19.dubna 2017.  

 S pravidly přijímání budou žáci podrobně seznámeni. Podmínky přijetí stanovuje ředitel SŠ. 

4. Zápisový lístek  

 Zápisové lístky na SŠ se vydávají v kanceláři školy od 15.3.2017 (na školy s talentovou 

zkouškou již v listopadu 2016). 

 Rodiče zanesou nebo pošlou zápisový lístek přímo na vybranou střední školu nejpozději do 10 

pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí dítěte. Tímto stvrdí, že dítě na školu nastoupí. 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.gwo.cz/
http://www.istp.cz/


V případě změny názoru střední školy zápisový lístek nevrací pouze v případě kladně 

vyřízeného odvolání.  

 V případě nepřijetí je možné podat odvolání nebo dát další přihlášky. Volná místa se 

průběžně zveřejňují na webu škol nebo Krajského úřadu. Formulář na odvolání se dá 

stáhnout ze stránek střední školy nebo je u výchovného poradce.  

 Odvolat se je možné do tří pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímací zkoušky. 

 

Další informace, podrobnosti, termíny získáte prostřednictvím:  

- Žákovské knížky 

- Nástěnky ve škole 

- Webových stránek školy 

- Výchovného poradce – Mgr. Michal Divíšek, tel.: 702 133 129 


