
 
Informace kariérové poradkyně ZŠ Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí 

o přijímacím řízení a přihláškách na střední školu (SŠ) 

 

§59 až 64 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon  

a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o  přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání   

 

 

A) Žáci, kteří si zvolili studijní obor uměleckého zaměření s talentovou zkouškou  
(kód oboru začíná číslem 82 Umění a užité umění a obory vzdělávání v konzervatoři)   
                    http://www.infoabsolvent.cz/Obory/Hledani 

a gymnázia se sportovním zaměřením  

musí přihlášky na SŠ a konzervatoře dodat do 30. listopadu řediteli SŠ. 
Zákonný zástupce se spojí s kariérovou poradkyní co nejdříve (platí i pro vojenskou SŠ) 

 

B) Informace o přijímacím řízení na SŠ včetně 8letých gymnázií  

 S výpisem pololetního vysvědčení dostanou žáci upravenou přihlášku na střední školu,  
která poslouží kariérové poradkyni jako zdroj informací pro tisk oficiální přihlášky/přihlášek. 
Na základě studijních výsledků žáka rodiče spolu s dítětem zváží, na které střední školy a na jaké 

obory podají přihlášky.  V prvním kole lze podat přihlášky na dvě SŠ, popř. na dva různé obory 
jedné SŠ. Školy se uvádějí v pořadí bez preference. 
V co nejkratší době (nejlépe do 14 dnů)  tuto vyplněnou „přihlášku“ žák odevzdá kariérové poradkyni 
vloženou do podepsaných tvrdých desek, popř. euroobalu. 

,,Přihlášku“ vyplňujte, jako by byla oficiální: 

 přesný název SŠ  

její úplnou adresu včetně ulice, PSČ  

kód studijního/ učebního oboru  

název studijního /učebního oboru. 
datum školních PZ – konají-li se  

Upozornění:  

Jako zákonného zástupce nezletilého uchazeče uveďte pouze jednoho z rodičů. Toho,  
Který má čas na poště vyzvedávat doporučené zásilky. 

 

 Kariérová poradkyně vytiskne přihlášky na předepsaném formuláři a během několika dnů je 
potvrzené předá žákům.  

Zkontrolujte údaje na obou stranách přihlášky, zda nedošlo k pochybení. Chybné telefonní číslo, 
popř. emailovou adresu opravte sami. 

- Žák si také zjistí, zda potřebuje na přihlášku potvrzení o zdravotní způsobilosti  
(placená služba dětského lékaře).  

-  Podle kritérií stanovených řediteli SŠ lze přiložit k přihlášce např. diplomy z olympiád a 

vědomostních soutěží. 

- Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží tiskopis doporučení ŠPZ pro úpravu 

podmínek přijímání ke vzdělávání (navýšení času při přijímací zkoušce atp.) 
 ! Nestačí přinést doporučení až k přijímací zkoušce. 

-  Před podpisem žáka (uchazeče) a 

 podpisem zákonného zástupce (rodič, na jehož adresu posílá SŠ poštu) 

 napište místo (Kostelec nad Orlicí) a datum, kdy přihlášku podepisujete 

 

 Zákonný zástupce doručí přihlášky na SŠ do 1. března, 
buď poštou - nejlépe doporučeně,  
popř. osobně -  vyžádá si potvrzení o předání přihlášky. 
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PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

 se nekonají do oborů se závěrečnou zkouškou (2leté obory) 

                              do oborů s výučním listem = 3leté učení obory    H        
                              do 4 letých oborů s talentovou zkouškou (kód 82) 

Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitelství do 30. 4. 
 

 na 4leté obory SŠ K, M, L       
termíny  jednotné PZ z ČJL a M 

  
 

1. termín  13. dubna 2023  8letá G  10. dubna. 

2. termín  14. dubna 2023      11. dubna 
 
náhradní termín  10. května  pro 1. kolo     

    11. května  pro 2. kolo 
 
    Případnou nepřítomnost (ze závažného důvodu) je nutné písemně  omluvit do 3 dnů 

 

Jak se zákonný zástupce doví, zda je žák přijat/ nepřijat na SŠ? 
SŠ obdrží vyhodnocené PZ od Cermatu do 28. dubna,  
do 2 dnů ředitelé SŠ výsledky zveřejní*  → přijat/nepřijat + 
                → nejlepší a nejhorší výsledky PZ 
 

* seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel SŠ  
  pod registračním číslem žáka na webových stránkách SŠ, na  vývěsce ve škole 

 tzn. že rozhodnutí o přijetí se písemně dopisem neoznamuje 

 rozhodnutí o nepřijetí zašle ředitel zákonnému zástupci žáka v době  22.4 – 30.4. 
(Nelze-li doručit, ukládá se na poště a po 5 dnech je považováno za doručené.) 
 

 

Jak postupovat, když je žák přijat na SŠ 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ musí potvrdit  zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí (kdy byl seznam zveřejněn). 
Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, počítá s tím, že si uchazeč vybral  jinou SŠ a 
na jeho místo bude přijat jiný uchazeč. 
 

Jak postupovat, když žák není přijat na SŠ 

podat odvolání - do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí ředitele SŠ a zároveň pro jistotu poslat 
zápisový lístek na školu, kam byl žák přijat. 
V případě přijetí žáka na odvolání si lze zápisový lístek na SŠ zpětně vyžádat a předat ho na jinou SŠ. 
 

Jak postupovat, když žák není přijat ani na odvolání 
Zjistit si, které SŠ uspořádají další kola přijímacího řízení a lze na ně podat přihlášky (počet není 
omezen). Nečekat až bude seznam těchto SŠ zveřejněn na webových stránkách krajského úřadu 
(https://www.sipkhk.cz/ = školský informační portál Krajského úřadu Královéhradeckého kraje), 
ale zjišťovat telefonicky nebo na webových stránkách jednotlivých SŠ. 
 
            Mgr. Hana Stará, kariér. por.  
 
 
Zdroj informací: 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska 
https://www.msmt.cz/file/58256/ 
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