
Přijímací řízení – školní rok 2012/2013 
Informace pro žáky 9. tříd a jejich zákonné zástupce 

 
- Atlas školství – přehled středních škol (Jihomoravský kraj) – k dispozici u výchovné 
poradkyně (Mgr. Daniela Šamánková – tel. 533 433 612) 
- www.atlasskolstvi.cz  
- www.jmskoly.cz  
- internetové stránky jednotlivých SŠ 
 

• Do 31. ledna 2013 – ředitelé SŠ musí zveřejnit na webu školy podmínky pro přijímací 
řízení na rok 2013 
 

• Únor 2013 – vyplnění přihlášek, kontrola přihlášek výchovnou poradkyní, potvrzení 
přihlášek dětským lékařem, předložení TU k zapsání známek za 8. a 9. ročník, 
potvrzení přihlášek pro I. kolo ředitelem ZŠ Křenová 
 

•  Žáci mohou podat max. 2 přihlášky 
 

• Potvrzené přihlášky a zápisový lístek dostane žák na konci února proti podpisu od 
výchovné poradkyně (zápisový lístek si pečlivě uschovat a neodevzdávat dříve, než 
bude rozhodnuto, že je žák přijatý na danou SŠ). 
 

• Druhé  a další kola přijímacího řízení – stejně jako u I. kola - počet přihlášek však není 
omezen, termíny vyhlašují ředitelé SŠ ( sledovat www.jmskoly.cz a stránky SŠ –        
u jednotlivých škol se mohou termíny značně odlišovat). 

• Do 15. března 2013 odevzdat vyplněné přihlášky na příslušné SŠ. Uchazeč je sám 
zodpovědný za včasné podání přihlášky na SŠ a za její obsah (doložení všech 
potřebných dokladů – zpráva z PPP, SPC, diplomy z důležitých soutěží atd). 
 

 
 

Pokud SŠ pořádá přijímací zkoušky (termín od  22. 4. – 7. 5. 2013): 
 

• Ředitel SŠ podle výsledků přijímacích zkoušek zveřejní seznam přijatých uchazečů,   
a to do 3 pracovních dnů od konání přijímací zkoušky. Seznam přijatých uchazečů 
bude zveřejněn na web. stránkách nebo na budově příslušné SŠ. 
 

• V případě nepřijetí žáka na příslušnou SŠ ředitel příslušné SŠ odešle nepřijatým 
uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům rozhodnutí o nepřijetí. V tomto případě 
je možné podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a to do 3 pracovních dnů ode 
dne doručení rozhodnutí. Uchazeč může podat neomezený počet přihlášek do dalších 
kol. 

 
• V případě, že je žák na SŠ přijat a má zájem o studium, musí uchazeč nebo jeho 

zákonný zástupce odevzdat na SŠ zápisový lístek – a to nejpozději do 10 pracovních 



dnů ode dne oznámení o přijetí. Tímto uchazeč potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se 
na dané SŠ. Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek nebo 
učiní-li tak pozdě, zaniká tak jeho právo o přijetí na danou SŠ. Zápisový lístek lze 
uplatnit pouze jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek 
ve škole, kam byl přijat na základě odvolání. 
 
 
Pokud SŠ nepořádá přijímací zkoušky: 
 

• Očekávat rozhodnutí o přijetí (bude zveřejněno školou) nebo nepřijetí (uchazeči bude 
zasláno rozhodnutí o nepřijetí), což může být kdykoliv po 15. březnu 2013. 
 

• V případě, že je žák na SŠ přijat a má zájem o studium, musí uchazeč nebo jeho 
zákonný zástupce odevzdat na SŠ zápisový lístek – a to nejpozději do 10 pracovních 
dnů ode dne oznámení o přijetí. Tímto uchazeč potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se 
na dané SŠ. Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek nebo 
učiní-li tak pozdě, zaniká tak jeho právo o přijetí na danou SŠ. Zápisový lístek lze 
uplatnit pouze jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek 
ve škole, kam byl přijat na základě odvolání. 
 

 
 

Přijetí nebo nepřijetí nahlaste ihned TU a VP. 
 
 

Mgr. Daniela Šamánková 
výchovná poradkyně 
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


