
 
 

    

Průvodce přijímacím řízením 2019   
   

 Uchazeči podají vyplněnou přihlášku přímo řediteli/ředitelce příslušné střední školy 

osobně nebo doporučeně poštou nejpozději do 1. 3. 2019.     

 V přijímacím řízení mohou uchazeči podat pouze dvě přihlášky (buď na dvě různé SŠ, 

nebo na dva různé obory na jedné SŠ).  

 Je-li pro určitý obor stanovena přijímací zkouška a uchazeč se pro vážné důvody v určeném 

termínu nedostaví, musí svou neúčast řádně písemně omluvit řediteli SŠ nejpozději do 3 

dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku. Ředitel/ředitelka školy pak stanoví 

náhradní termín pro její vykonání.  

 Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou, ale budou zveřejněna na veřejně 

přístupném místě ve škole (u vstupu do budovy) a na webových stránkách školy, a to pod 

registračními čísly.   

 Uchazeč musí potvrdit svůj úmysl nastoupit na SŠ odevzdáním zápisového lístku 

(musí být podepsán žákem i zákonným zástupcem) řediteli SŠ, a to do 10 pracovních dnů 

od zveřejnění výsledků buď poštou (doporučeně) nebo osobně.   

 Neodevzdá-li uchazeč zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se práva být přijat 

za žáka dané SŠ a právní účinky rozhodnutí o přijetí zanikají posledním dnem této lhůty.  

 Zápisové lístky vydává žákům výchovný poradce ZŠ.    

 Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (tzn. nelze vzít zápisový lístek zpět, 

rozhodnutí uchazeče je definitivní) – zápisový lístek lze uplatnit na 2. škole jen tehdy, 

pokud byl uchazeč na tuto školu přijat na základě odvolání.  

 Rozhodnutí o nepřijetí žáka bude zasíláno písemně (poštou) do vlastních rukou 

zákonného zástupce nebo zletilého žáka. Pokud si zásilku uchazeč nevyzvedne, je uložena 

na poště po dobu 5 pracovních dnů (7 kalendářních dnů) a následující den po této lhůtě se 

považuje za doručenou i v případě, že nebyla doručena.    



 
 

 Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možno podat do 3 pracovních dnů od data 

doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele/ředitelky SŠ              k 

Odboru školství Olomouckého kraje.   

 Při nenaplnění některého oboru v prvním kole přijímacího řízení vyhlásí ředitel/ředitelka 

SŠ další kolo, popř. další kola přijímacího řízení.   
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