Informace o přijímacím řízení na střední školy
Na základě novely školského zákona zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2012, informujeme o některých
níže uvedených změnách podmínek přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.
Tyto změny se týkají zejména:
 Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě.
Počet přihlášek podávaných uchazeči v prvním kole přijímacího řízení se snižuje z tří na dvě
(novela § 60 odst. 7 školského zákona).
Od 1. 1. 2012 podávají uchazeči v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání
nejvýše dvě přihlášky ke vzdělávání do prvního ročníku oborů vzdělání středních škol. Týká se i
uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia na základě § 61
odst. 3 v návaznosti na § 60 odst. 7 školského zákona v platném znění.
 Vyhlášení výsledků přijímacího řízení.
Přijatý uchazeč nečeká na písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Ředitel školy odesílá
rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých uchazečů zveřejní (novela § 60 odst. 16,
17 a § 183 odst. 2 školského zákona).
Přitom platí, že ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu
stanoveném pro přijímací zkoušky a oznámí výsledky přijímacího řízení. Rozhodnutí, kterým se
vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na
veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě
středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7
školského zákona.
 Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu zápisovým lístkem po vyhlášení výsledků.
Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy
zveřejní seznam přijatých uchazečů - výsledek přijímacího řízení (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183
odst. 2 školského zákona).
 Odvolání proti nepřijetí.
Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí
písemně. I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po
dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro
případné odvolání (§ 60 odst. 18 a 19 školského zákona).

 Lhůta pro uplatnění zápisového lístku.
Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek
přijímacího řízení zveřejněn (novela § 60a odst. 6 školského zákona).
 Vzít zápisový lístek zpět, až na výjimky, nelze.
Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje.
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání
úspěšné (novela § 60a odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o
přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě
odvolání přijat.
 Upřesňuje se způsob vydávání zápisového lístku cizincům.
Zápisový lístek má u cizinců, kteří nejsou žáky základní školy, vydávat krajský úřad příslušný nejen
podle místa pobytu na území České republiky, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako
uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá (novela § 60a odst. 2 školského zákona).
 Mění a sjednocuje se termín přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení.
Posouvá se termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, aby
nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky (didaktických testů a písemných
prací), které se nově od školního roku 2011/2012 konají v období od 2. května do 15. května (stanoveno
vyhláškou č. 273/2011 Sb., kterou se mění mj. i § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších
předpisů).
V novelizovaném znění § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb. se tak počítá s konáním přijímacích
zkoušek od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání.
Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol
zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaným počtem přijímaných žáků do 31. ledna.
 Upřesňuje se způsob vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu.
Pokud chce uchazeč obdržet zápisový lístek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
zápisový lístek získá od krajského úřadu na základě písemné žádosti (nově navrhované znění § 5a odst. 3
vyhlášky č. 671/2004 Sb.).

