
Přijímací zkoušky na střední školy  
ve školním roce 2018/2019 pro školní rok 2019/2020 

 

Jednotná přijímací zkouška do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní 
zkouškou se koná formou písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného 
testu z matematiky a její aplikace ve dvou termínech. 

 

 

 

 

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání: 1. termín – 13. 5. 2019, 

       2. termín – 14. 5. 2019. 

 

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory 
vzdělání s výučním listem – ty se konají v pracovních dnech v období od 22. 4. 2019 
do 30. 4. 2019. Také se nevztahují na obory středních škol skupiny 82 Umění a užité 
umění, kde se koná talentová zkouška od 2. 1. do 15. 1. 2019 a obory vzdělání 
konzervatoří, kde se koná talentová zkouška od 15. 1. do 31. 1. 2019. 

 

1. Pro první kolo přijímacích zkoušek může uchazeč podat dvě přihlášky, a to do 1. 
března 2019. 

2. Přihlášku je nutné doručit přímo řediteli střední školy, na kterou se uchazeč 
hlásí.   

3. Každý žák obdrží jeden zápisový lístek, který je nutno doručit řediteli střední 
školy do deseti pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Zápisový lístek 
může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč jej 
může vzít zpět pro uplatnění na druhé škole – jednak když jeho odvolání bylo 
úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru 
s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky. 

4. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí odešle ředitel střední školy do tří pracovních 
dnů po skončení přijímací zkoušky. 

5. Odvolání proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je možné podat do tří pracovních 
dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

 

Shrnutí 

1. Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat dvě přihlášky. 

2. Přihlášky podávají rodiče přímo řediteli střední školy. 

3. Termíny pro vydání rozhodnutí a podání odvolání jsou pouze tři pracovní dny. 

4. K potvrzení zájmu o studium je potřeba odevzdat zápisový lístek do deseti 
pracovních dnů. 

STUDIUM 1.TERMÍN           2.TERMÍN 

Čtyřleté  12. 4. 2019      15. 4. 2019 

Šestileté a osmileté  16. 4. 2019      17. 4. 2019 



 

Potřebné informace na webových stránkách: 

 http://www.jmskoly.cz  
 http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani -na-stredni-

skoly-a-konzervatore  
 http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005 
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