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zkouškám 
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V prvním kole přijímacích zkoušek můžete podat až 2 přihlášky a v dalších kolech 
není počet omezen.  

Zahájení přijímacího řízení – přihláška 

Přinést do školy napsané na papíře nejpozději ve středu 23. ledna 2019: 

 kód a název oboru (např. 79-41-K/41 gymnázium) 

 IZO školy (9-místné číslo) 

 název střední školy 

 adresu střední školy 

 jméno zákonného zástupce žáka, který bude přihlášku podepisovat 

 lékařská prohlídka ano - ne u každé SŠ. 

 

Přihlášku ve škole vytisknu a předám žákům. 

V 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Přihlášku je nutné podat 

v 1. kole do 1. března 2019 – odeslat na školu doporučeně nebo osobně, 

na každou školu zvlášť. 

1. kolo přijímací zkoušky 

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové 

zkoušky se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka 
a literatury a matematiky. Ředitel školy zároveň může stanovit školní 
přijímací zkoušku. 

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z ČJL a písemného testu 
z oboru Matematika a její aplikace. Uchazeč ji v 1. kole může konat dvakrát, a to 

na obou školách uvedených v přihlášce (na 1. škole v 1. termínu, na 2. škole 
ve 2. termínu). 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2019 

1. termín: 

12. dubna 2019 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia 

16. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií  

2. termín: 

15. dubna 2019 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia 

17. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 
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náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání) 

1. termín 13. května 2019 

2. termín 14. května 2019 

 

Zápisový lístek 

 

Zápisový lístek slouží k potvrzení zájmu žáka o vzdělávání na dané střední škole. 
Žák jej odevzdá do deseti dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu 
na danou školu. 

Zápisové lístky budu vydávat zákonnému zástupci 28. a 29. února 2019 v době 
7.30 – 16.30 hodin ve škole - v kanceláři zástupkyně ředitele v přízemí. 

 

 

 

 

Pokyny pro odeslání přihlášek na SŠ 

 

V každé přihlášce vyplňte: 

 místo, datum, podpis uchazeče a podpis zákonného zástupce žáka 

 pokud žák dělá přijímací zkoušky, vyplňte datum přijímací zkoušky 

 u kontaktu na zákonného zástupce – pokud vlastníte datovou schránku, 
uveďte adresu DS 

 v kolonce jednotná zkouška se nevyplňuje nic – viz vysvětlivka 7). 

 

K přihlášce se dokládá: 

 Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti – pokud je nutná lékařská 
prohlídka (zjistíte na stránkách SŠ), vytiskněte si formulář příslušné SŠ 
a ten potvrzuje dorostový lékař. 

 Zpráva z poradenského zařízení – žádá-li uchazeč o úpravu podmínek 
v přijímacím řízení. 

 Mohou se doložit další dokumenty o žákovi – schopnosti, vědomosti, 
zájmy, talent uchazeče a dopsat počet příloh (na přihlášce 

pod známkami). 

Pokud se obor neotevře nebo budete požadovat ze závažných důvodů změnu, 
přijďte za mnou osobně s přihláškou, kterou chcete změnit, a domluvíme se. 

 

 

                                                     Mgr. Šárka Vykydalová, výchovný poradce 

 

 

 

V Ostravě – Zábřehu dne 9. ledna 2019. 


