
Harmonogram aneb co čeká rodiče a žáky 9. ročníku, 

případně 7. či 5. ročníku 

Září Únor 
 Přemýšlet o SŠ s talentovou 

zkouškou; 
 MŠMT zveřejní termíny 

jednotných přijímacích testů 
z ČJ a M na SŠ s maturitou. 

 Informativní schůzka k přijímacímu řízení v učebně fyziky 3. 2. 2020 
v 16h, na schůzce rodiče obdrží oproti podpisu Zápisové lístky. 
Prostřednictvím dítěte nelze (ze zákona) zápisový lístek zaslat. 

 Před schůzkou od 15h - Burza SŠ v budově ZŠ Ořechov (setkání se 
zástupci SŠ, kteří poskytnou informace o své škole, náplni učebních 
a studijních oborů, tištěné materiály o škole) 

 Žáci obdrží dvě přihlášky s vyplněnými známkami, rodiče je vyplní a 
předají ke kontrole zpět na ZŠ, kde budou opatřeny razítkem a 
podpisem ředitelky školy.  

 Potvrzené přihlášky rodiče sami předají na zvolené SŠ. 
 Vzor přihlášky viz 

http://www.vyberskoly.cz/pages/files/prihlaska%20vzor_01.pdf či 
http://kampomaturite.cz/data/USR_052_DEFAULT/VZOR_Prihlaska_SS_prijimaci_riz
eni_2016.pdf 
       
 

Říjen Březen 

 Nahlásit TU případný zájem        
o podání přihlášky na SŠ 
s talentovou zkouškou         
(max. 2 ks); 

 Sledovat DOD (dny otevřených 
dveří). 

 Do 2. 3. 2020 musí být přihlášky odevzdané na SŠ. 
 Lze k nim přiložit diplomy, které dítě získalo a závěry z vyšetření 

ve ŠPZ (včetně žádosti o navýšení časového limitu - formulář 

Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu 
podmínek přijímání ke vzdělávání, Příloha č. 2 k vyhlášce č. 
353/2016 Sb. Nutné zajistit včas ve ŠPZ ( PPP či SPC)!!! 

Listopad Duben 

 Odevzdat přihlášku na SŠ 
s talentovou zkouškou               
do 30. 11. 2019; 

 Festival vzdělávání a veletrh 
středních škol na BVV ve dnech 
22. -23. 11. 2019. 

 Jednotné testy na SŠ s maturitou: 
čtyřleté obory: 14 a 15. 4. 2020 
šestileté a osmileté obory: 16. a 17. 4. 2020 
 

 Přijímací řízení pak probíhá do 30. 4. 2020. Pokud je dítě přijato (SŠ 
to zveřejní na svých webových stránkách, nejdříve 22. 4. 2020), je 
nutné do 10 dní na SŠ odevzdat Zápisový lístek. 

 

Prosinec Květen 

 Sledovat DOD 
 

 Náhradní termín jednotných testů na SŠ: 
1. termín čtyřleté, šestileté a osmileté obory: 13. 5. 2020 
2. termín čtyřleté, šestileté a osmileté obory: 14. 5. 2020 

 Pokud dítě nebylo přijato, mohou rodiče podat odvolání (do 3 dnů) 
a zároveň vyhledat SŠ, které vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení. Žáci 
mohou podat libovolné množství přihlášek. Musí být potvrzené ZŠ. 

Leden Červen 

 Návštěva IS ÚP v Brně (9. roč.); 
 Přijímací zkoušky na SŠ 

s uměleckým zaměřením a 
gymnázia se sportovní přípravou 
(2.-15. 1. 2020, konzervatoře  
15. 1. - 31. 1. 2020); 

 Sledovat DOD na SŠ; 
 SŠ zveřejní kritéria přijímání na 

SŠ. 

 Důležité adresy: 
www.cermat.cz - informace k přijímacím zkouškám, odvolání, ... 
www.atlasskolství.cz - přehled SŠ 
www.jmskoly.cz - info SŠ 
www.scio.cz - info o přijímacích zkouškách a jak se na ně 
připravovat 
www.zsorechov.cz - info k přijímacím zkouškám 
 
Případné dotazy zodpoví Mgr. Irena Floriánová - výchovná poradkyně 
e-mail: irena.florianova@zsorechov.cz 
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