Přijímací řízení ke vzdělávání
Přihlašování ke vzdělávání
Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, případně u uchazečů
s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou výchovou v nezbytných případech ředitel
příslušného školského zařízení) odevzdá přihlášku ke vzdělávání pro první kolo
přijímacího řízení řediteli střední školy do 1. března 2017. V případě, že uchazeč podává
přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je
termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2016.
Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu. Pro přijímací řízení ve školním
roce 2016/2017 připravuje MŠMT nové tiskopisy přihlášek, které budou k dispozici na
www.msmt.cz a na www.kr-olomoucky.cz. Náležitosti přihlášky budou stanoveny novou
vyhláškou, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve
středních školách (dále též jen „vyhláška“).
Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Pro první
kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky,
uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou
přihlášku.

Přijímací řízení
Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy způsobem stanoveným
vyhláškou. Počet kol přijímacího řízení není omezen. Pro přijímání do prvního ročníku
střední školy je ředitel školy povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. První
kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy do 31. ledna 2017, pokud není školským
zákonem stanoveno jinak (obory s talentovou zkouškou, obory vzdělání konzervatoří).
V případě zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 31. lednu 2017
může ředitel školy vyhlásit první kolo přijímacího řízení v jiném termínu, nejpozději však do
31. 8. 2017.
V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání školní přijímací
zkoušky, jejíž obsah a formu stanoví v souladu s rámcovým vzdělávacím programem
základního vzdělávání. V takovém případě pro první kolo přijímacího řízení stanoví
nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky.
V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná
přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky, pokud dále není uvedeno
jinak. Možnost současného stanovení školní přijímací zkoušky tím není dotčena.
Povinnost konání jednotné přijímací zkoušky se nevztahuje na obory vzdělání se
závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia, obory
skupiny 82 Umění a užité umění, a obory vzdělání konzervatoří. Povinnost konání
jednotné přijímací zkoušky se naopak vztahuje na nástavbové studium (nejde-li o obor
vzdělání s talentovou zkouškou) a obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, kde
se koná též talentová zkouška.
Na základě zmocnění ve školském zákoně stanovilo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy pro školní rok 2016/2017 následující termíny konání jednotné zkoušky ze
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura formou písemného testu a písemného testu
ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (viz též sdělení MŠMT ze dne
5. 9. 2016, č. j. MSMT-27465/2016-1):

1. termín: 12. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
18. dubna 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií,
2. termín: 19. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
20. dubna 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven pro všechny obory vzdělání na
tyto dny:
1. termín: 11. května 2017
2. termín. 12. května 2017

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení
výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“).
Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a
písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace konat dvakrát, v prvním
stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém
stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pokud uchazeč
podal přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, není podáním přihlášky dotčeno
právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole do oborů vzdělání bez
talentové zkoušky. Uchazeč v taktovém případě na přihlášce uvede současně údaj o
škole, na které bude konat jednotnou zkoušku (je-li dána povinnost jejího konání).
Školní přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se v prvním kole
přijímacího řízení konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2017.
Pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do
30. dubna 2017. Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci
jedné školy nelze školní přijímací zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých
se zkouška koná.
Rozhodnutí o konání školní přijímací zkoušky, pokud její konání v rámci přijímacího
řízení ředitel školy stanovil, o termínech jejího konání, o stanovených jednotných kritériích
a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání v různých
zaměřeních školního vzdělávacího programu zveřejní ředitel školy
a) pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2017, pro obory vzdělání s talentovou
zkouškou do 31. října 2016,
b) pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola
přijímacího řízení.
Jednotlivá rozhodnutí ředitele školy musí být zveřejněna rovněž způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Ředitel školy vždy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení jednotná kritéria
přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění, jakož i
předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.
Informace o těchto skutečnostech zveřejní ředitel školy ve shodných termínech a shodným
způsobem stanoveným pro zveřejnění rozhodnutí o konání školní přijímací zkoušky.
V jednotlivých kolech přijímacího řízení ředitel školy hodnotí splnění kritérií
uchazečem podle:
a)
hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b)
výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
c)
výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
d)
výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce, je-li stanovena,
e)
dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče.
Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění
podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího
řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového hodnocení
započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Další hodnocení
splnění kritérií stanoví ředitel školy. Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit
hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč
dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí.
Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout,
rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí
1) pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole
přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým
uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí
v termínu od 22. do 30. dubna 2017.
2) v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí ředitel školy hodnocení do 2
pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých
uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2
pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých
uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých
uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky
hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
3) u oborů vzdělání s talentovou zkouškou, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se
sportovní přípravou, se výše uvedené neuplatní, a postupuje se dle kapitoly „přijímání do
oborů vzdělání s talentovou zkouškou“ (viz dále).
Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola
přijímacího řízení k naplnění předpokládaného počtu žáků, přičemž postupuje
obdobně jako v prvním kole, s výjimkou povinnosti stanovit dva termíny školní přijímací
zkoušky. V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit
výsledky jednotné zkoušky; současně určí náhradní způsob hodnocení v případě
uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.
Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně
krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách
vzdělávání. Krajský úřad zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst
v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách
vzdělávání na středních školách v působnosti Olomouckého kraje budou zveřejněny na
webových stránkách www.kr-olomoucky.cz. Dále budou k dispozici na Odboru školství,
sportu a kultury Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání ve střední škole v některém kole přijímacího
řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na
dané škole potvrdit zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním
dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední
škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Povinnost odevzdat zápisový lístek se nevztahuje na uchazeče, kteří byli přijati do
nástavbového nebo zkráceného studia. Tato povinnost se rovněž nevztahuje na uchazeče
přijaté do jiné než denní formy vzdělávání (dálková, večerní, distanční, kombinovaná).
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní

škole, a to nejpozději do 15. března 2017, nebo do 30. listopadu 2016 v případě, že
podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo ke vzdělávání v
konzervatoři. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad
příslušný dle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České
republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky
nepobývá. V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku, vydává náhradní zápisový
lístek za podmínek stanovených vyhláškou orgán, který zápisový lístek vydal. Každý
uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to
neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na
základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení
do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (dle § 62 školského zákona) nebo ke vzdělávání
v konzervatoři (dle § 88 školského zákona), pokud byl následně přijat do jiného oboru
vzdělání nežli oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo ke vzdělávání v konzervatoři.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí nebo
svazkem obcí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od
doručení rozhodnutí.

Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a
osmiletého gymnázia
Vzdělávání v šestiletém a osmiletém gymnáziu se člení na nižší stupeň a vyšší
stupeň. Nižší stupeň je tvořen prvními dvěma ročníky šestiletého gymnázia nebo prvními
čtyřmi ročníky osmiletého gymnázia. Vyšší stupeň pak posledními čtyřmi ročníky
šestiletého a osmiletého gymnázia.
Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče,
kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý
ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmiletého vzdělávacího
programu konzervatoře, do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia
uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy.
Do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili
nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia.
Při přijímacím řízení do nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia se
postupuje obdobně, jak je popsáno výše.

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v
termínech od 2. do 15. ledna 2017. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2017. Konkrétní termín stanoví
ředitel školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví dva termíny talentové
zkoušky. Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nebo
zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to
nejpozději do 20. ledna 2017; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou nejpozději do 20. února 2017. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku
úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů
a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února 2017. V případě
oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se postupuje dle kapitoly „Rozhodnutí
o přijetí nebo nepřijetí“, odst. 2.

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky
v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna 2017.
Při organizaci talentové zkoušky se postupuje obdobně, jak je popsáno výše.
Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo
uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání ve střední škole.
Jednotná zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou (viz též výše).

Odvolací řízení:
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč, popřípadě jeho
zákonný zástupce, podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství, sportu a kultury Krajského
úřadu Olomouckého kraje. Ředitel školy zašle odboru školství, sportu a kultury spolu
s odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.
Odvolání by mělo minimálně obsahovat:
- označení správního orgánu, jemuž je určeno;
- jméno a příjmení uchazeče, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou
adresu pro doručování; v případě nezletilého uchazeče rovněž jméno, příjmení a adresu
trvalého pobytu zákonného zástupce nezletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro
doručování;
- údaj o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje (specifikuje se datem, spisovou
značkou, názvem školy, která jej vydala, kódem a názvem oboru, formou vzdělávání);
- důvody odvolání (v jakém rozsahu je odvolání napadeno, v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo);
- datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče.

Přijímání ke vzdělávání ve vyšších odborných školách
Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách se uskutečňuje
podle § 93 až § 95 školského zákona a § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném
vzdělávání, ve znění pozdějších právních předpisů.
Termín, obsah a formu přijímací zkoušky, pokud se koná, stanoví ředitel školy.
Přijímací zkoušky se v prvním kole přijímacího řízení konají nejdříve 1. června 2017.
Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola
přijímacího řízení k naplnění předpokládaného počtu studentů. Termín posledního kola
přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno do
posledního pracovního dne měsíce října.
Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání.
Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené vyšší odbornou školou, nejpozději však do
31. října 2017.

Tento materiál vychází z právní úpravy obsažené v z. č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) ve znění novely provedené zákonem č. 178/2016 Sb., a dále
ve vyhl. č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění novely
provedené vyhl. č. 279/2016 Sb. Nová vyhláška, kterou se stanoví

podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních
školách, která by měla nahradit původní vyhlášku č. 671/2004 Sb., nebyla
v době tvorby tohoto dokumentu vyhlášena ve Sbírce zákonů ČR. Z těchto
důvodů je nezbytné sledovat případné změny, které nastanou po zpracování
tohoto materiálu, tak aby organizace přijímacího řízení vždy reflektovala
platnou a účinnou právní úpravu. Aktuální informace k organizaci přijímacího
řízení budou dostupné též na webových stránkách Olomouckého kraje.
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí Odboru školství, sportu a kultury Krajského úřadu Olomouckého kraje
V Olomouci 26. září 2016

