
Přihlášky na střední školy – časový harmonogram 2019-2020 

ODEVZDÁNÍ PODKLADŮ – TISK PŘIHLÁŠEK – TISK ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ 

1. ŠKOLNÍ FORMULÁŘ = žák (rodiče) – vyplnění a odevzdání do pondělí 10. 2. 2020 

(V případě přihlášek na školy s talentovou zkouškou = individuálně v průběhu listopadu!) 

2. Tisk přihlášky = škola – vydá hotovou přihlášku nejpozději do pátku 21. 2. 2020 

3. Odeslání přihlášky = žák (rodiče) – odeslání/odevzdání přihlášky řediteli střední školy do 1. 3. 2020 

(nutno počítat s rezervou a raději doporučeně či osobně proti potvrzení) 

(do 30.listopadu – pro školy s talentovou zkouškou!) 

4. Tisk zápisových lístků = škola – předá žákovi proti podpisu do 1.3.2018 (u přihlášek vydaných pro 

talentové zkoušky do 30. 11. 2019) 

5. Odeslání zápisového lístku = žák (rodič), nejpozději do 10-ti pracovních dnů od uveřejnění výsledků 

přijímacího řízení (nejdříve dne 22.dubna) 

6. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit 

zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání. 

7. Nepřijatí uchazeči (řeší zákonní zástupci s žákem, nové přihlášky tiskne škola; v případě potřeby 

může škola vypomoci). 

• rozhodnutí o nepřijetí je doručováno do vlastních rukou 

• úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů (7 kalendářních) 

• Odvolací řízení - odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny od doručení rozhodnutí; ředitel střední školy je 

povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl 

přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání 

zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů. Uchazeč se může 

rovněž hlásit na střední školy v rámci dalších kol přijímacího řízení. 

Informace o dalších vyhlášených kolech i volných místech lze zjistit na webových stránkách SŠ nebo 

příslušných krajských úřadů. Krajské úřady zveřejňují, i způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání pro 

druhé, resp. každé další kolo přijímacího řízení. Uchazeč podá přihlášku/-y ke vzdělání na SŠ obdobným 

způsobem jako v prvním kole přijímacího řízení. Počet přihlášek v dalších kolech není omezen. Termíny 

pro podání přihlášky stanoví ředitel SŠ. Zájem o vzdělávání se opět potvrzuje zápisovým lístkem. 

 


