
Přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníků – základní informace.  

 

U oborů s talentovou zkouškou je nutné podat přihlášku řediteli střední školy do 30. 11. 2017.  

Talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou se konají v pracovních dnech od 2. do 15. ledna. 

Talentové zkoušky v konzervatořích od 15. do 31. ledna. 

Během měsíce listopadu žáci, kteří budou mít zájem o obory s talentovou zkouškou, požádají o 

vytištění a potvrzení přihlášky u výchovné poradkyně.  Pouze předají třídní učitelce nebo výchovné 

poradkyni název školy, kód vzdělávání a IZO školy (IZO lze vyhledat v Rejstříku škol viz 

http://rejskol.msmt.cz/). Přihláška jim po vytištění a potvrzení bude předána a zák. zástupci zajistí její 

odevzdání řediteli střední školy. Po přijetí odevzdají na střední školu zápisový lístek, který také obdrží 

v naší škole. Výjimečně žáci přinesou přihlášku vyplněnou, tř. učitel(ka) doplní známky a nechá 

potvrdit. 

 

U ostatních oborů je termín odevzdání přihlášky řediteli SŠ, G nebo SOU do 1. 3. 2018.         

Zkoušky do oborů bez talentových zkoušek budou probíhat od 12. dubna do 30. dubna. 

V letošním roce škola opět vytiskne přihlášky přes systém Bakaláři.     

 

Přesné informace k přijímacímu řízení budou předány na třídní schůzce 17. 1. 2018 

- Přesný název školy, kód vzdělávání a IZO školy žáci předají třídní učitelce nejpozději 

do 5. 2. 2018  

- potvrzené přihlášky a 1 zápisový lístek obdrží žáci do 20. 2. 2018 

- přihlášky si uchazeči o studium podávají sami, zápisový lístek si ponechají a předají na 

školu, kde budou přijati  

- v prvním kole může žák podat max. 2 přihlášky  

- 1. kolo přijímacího řízení bude probíhat od 12.4. (1.řádný termín pro čtyřleté obory) 

- v dalších kolech není počet přihlášek omezen      

 

 

Pro dobrou volbu střední školy je vhodné: 

- prostudovat brožury Informace o gymnáziích, Informace o středních odborných školách, 

Informace o středních odborných učilištích (k zapůjčení u tř. učitelů)  a Atlasy školství na 

rok 2018/2019, které obdrží všichni žáci 

- pročíst www stránky jednotlivých škol 

- navštívit vybrané školy - dny otevřených dveří 

- kontaktovat starší spolužáky, kteří na dané škole studují 

- navštěvovat přípravné kurzy 

- využít internetové odkazy, které se týkají přijímání na střední školy jako např.  

infoabsolvent, atlasy škol, scio atd.  

- navštívit Scholu Pragensis  

- využít přípravu na střední školy z M, Čj a všeobecných znalostí např. viz 

www.prijimackyvkapse.cz   

http://rejskol.msmt.cz/
http://www.prijimackyvkapse.cz/

