
Přijímací řízení 

 Ředitel školy vyhlašuje pro školní rok 2017/2018 první kolo přijímacího řízení na 12. dubna 2017 (1. 

termín) a 19. dubna 2017 (2. termín). 

 Do všech studijních oborů ukončených maturitní zkouškou se v rámci přijímacího řízení konají 

centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury. 

 Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou: 

Termín Předmět Zahájení 
administrace 

Úvodní 
administrace 

Zkouška Závěrečná 
administrace 

      

12. 4. 2017 

Matematika 8:30 hod. 15min 
70 min  

(8:45 – 9:55 hod.) 
5min 

Český jazyk 
a literatura 

11:45 hod. 15min 
60 min  

(12:00 – 13:00 hod.) 
5min 

      

19. 4. 2017 

Matematika 8:30 hod. 15min 
70 min  

(8:45 – 9:55 hod.) 
5min 

Český jazyk 
a literatura 

11:45 hod. 15min 
60 min  

(12:00 – 13:00 hod.) 
5min 

 

 Výsledky jednotné přijímací zkoušky se do celkového hodnocení přijímacího řízení započítávají vahou 

60%, zbylých 40% tvoří výsledky vzdělávání z předchozí školy. Více informací naleznete v kritériích 

přijímacího řízení, zpřístupněných na stránkách školy do 31. ledna 2017. 

 Uchazeči o studium ve tříletých učebních oborech zakončených závěrečnou zkouškou se získáním 

výučního listu jednotné přijímací zkoušky nekonají. 

 Přihlášku ke vzdělávání podává uchazeč nebo jeho zákonný zástupce nezletilého uchazeče na 

tiskopise umístěném na našich stránkách ZDE nebo na stránkách MŠMT ZDE řediteli střední školy 

nejpozději do 1. března 2017. 

 Uchazeč může v prvním kole přijímacího řízení podat nejvýše 2 přihlášky ke studiu, a to buď na dvě 

různé školy, nebo na jednu školu ale na dva různé obory. Pokaždé ale platí, že na obou přihláškách 

musí být dodrženo stejné pořadí škol (nebo oborů). 

 Povinnou součástí přijímacího řízení je doložení potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat daný obor 

u všech oborů, kromě Ekonomika a podnikání a Provozní technika – dálkové studium. 

 Skutečnosti ovlivňující přijímací řízení – zejména zpráva z pedagogicko-psychologické poradny nebo 

školského poradenského zařízení – je nutno přiložit k přihlášce. 

 Svůj zájem o vzdělávání na střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku. 

 V případě volných míst po prvním kole, může ředitel školy vyhlásit pro neobsazené obory další kola 

přijímacího řízení, ve kterých je možné podat libovolný počet přihlášek. 

 Informace o výsledcích přijímacího řízení, o vyhlášení dalších kol a dalším postupu při přijímacím 

řízení, bude zveřejněno vždy na nástěnkách před vchodem do školy a na www stránkách školy. 

 

http://www.sstebrno.cz/zajemci_o_studium/prijimaci-rizeni-20172018/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

