
Přihlášky na střední školu 
Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez 

talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších 

kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se 

uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře 

přihlášky. 

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení 

 obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 2. prosince 2019 

 obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 2. března 2020 

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu (formuláři), který obdrží 

vycházející žáci již vyplněné přímo ve škole.  

 Přihlášku podává zákonný zástupce žáka. Přihlášku je možné donést na 

podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou.  

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek 

přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského 

poradenského zařízení.  

Mezi uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se řadí především uchazeči se 

zdravotním postižením nebo znevýhodněním, s poruchami učení nebo chování, chronicky 

nemocní uchazeči s cílenou medikací ovlivňující jejich schopnosti, uchazeči s poruchami 

autistického spektra atp. 

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží 

doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ). Mezi úpravy podmínek 

přijímacího řízení patří např. navýšení časového limitu pro konání přijímací zkoušky, využití 

kompenzačních pomůcek, úpravy učebny a zkušební dokumentace, využití služeb podporující 

osoby či možnost alternativního zápisu odpovědí. Konkrétní úpravy jsou stanoveny v 

doporučení ŠPZ. Úprava podmínek přijímacího řízení včetně podmínek pro konání jednotné 

přijímací zkoušky je plně v kompetenci ředitele příslušné střední školy. 

Pro účely přijímacího řízení se uchazeči se SVP dělí do kategorií podle příslušného druhu 

znevýhodnění. 

Uchazeči do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. 

 Pro tento obor je v rámci RVP stanovena talentová zkouška, přesto se v rámci přijímacího 

řízení koná i jednotná přijímací zkouška. Uchazeči o tento obor podávají přihlášku (nebo dvě 

přihlášky, hlásí-li se do tohoto oboru na dvě školy) do 30. listopadu a posléze mohou 

podat až dvě další přihlášky na obory bez talentové zkoušky do 1. března. 



Mohou tedy podat až 4 přihlášky na obory, kde se koná jednotná přijímací zkouška, kterou ale 

mohou konat pouze dvakrát. V tomto případě se uplatňuje pravidlo stanovené § 11 vyhlášky 

č. 353/2016 Sb., které určuje, že jako místo konání jednotné přijímací zkoušky má vždy 

„přednost“ škola, kam se uchazeč hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. 

Na přihláškách do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (s růžovým podtiskem) je proto u 

těchto škol nutné vyznačit, že zde uchazeč nebude jednotnou přijímací zkoušku konat – v 

poli „Jednotná zkouška“ vyznačí uchazeč „Ne“. Výsledky jednotné přijímací zkoušky jsou ale 

vždy zpřístupněny všem školám, na které uchazeč podal přihlášku, bez ohledu na to, kde 

zkoušku reálně fyzicky vykonal. 

Uchazeč koná JPZ ve škole, kam se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou, i v 

případě, že nevykonal úspěšně talentové zkoušky a není tudíž možné, aby byl do oboru přijat. 

Výsledek JPZ mu bude započten do přijímacího řízení na ostatní školy. 

 

 


