
Informace k přijímacímu řízení na střední školy  
 

Podle zákona č. 472/2011 Sb., ze dne 20.12. 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 

dochází k změnám v přijímacímu řízení. 

 

1. Je zrušena povinnost škol vydávat žákům výstupní hodnocení. 

2. Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky. 

 

Pokyny a informace pro rodiče a žáky IX. třídy a uchazeče o studium na víceletých 

gymnáziích: 

 

1. Do 17. února odevzdají žáci Ivaně Kociánové lístek s názvy škol, názvy oborů a kódy 

oborů, na které se chtějí přihlásit – rovněž napíší celé jméno rodiče, jehož jméno chtějí 

mít napsáno na přihlášce, včetně telefonu a emailového kontaktu. 

2. Výchovná poradkyně přihlášky vyplní a nechá potvrdit řediteli školy. 

3. 27. 2. 2012 Ivana Kociánová odevzdá zákonným zástupcům vyplněné a potvrzené 

přihlášky a zápisové lístky. 

4. Žáci (zákonní zástupci) nechají potvrdit přihlášku u lékaře, pokud to vyžaduje střední 

škola ke zvolenému oboru. 

5. Žáci (zákonní zástupci) odevzdají do 15. března 2012 přihlášky na střední školy, 

na které se hlásí. 

6. Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, o termínech přijímací zkoušky a stanovení 

kritérií zveřejní ředitel příslušné střední školy do 31. 1. 2012 

 

Důležité a podrobné informace ohledně změn v přijímacím řízení můžete také získat na 

webové stránce ministerstva školství     http://www.msmt.cz/file/19699 

 

 

Další důležitá sdělení: 

Krajské vzdělávací a informační centrum  zabezpečuje ve spolupráci  se zapojenými  

středními  školami jednotné testování žáků z ČJ a M v rámci přijímacích zkoušek prvního 

kola přijímacího řízení. Testování je určeno pro uchazeče o denní studium všech oborů 

ukončených maturitní zkouškou včetně víceletých gymnázií.  
Pro tento účel jsou průběžně poskytovány informace na adrese 

http://www.kvic.cz/prijimacky. 

 Na tomto webu naleznete: 

- seznam  všech  středních škol  Moravskoslezského kraje,  které se do 

jednotných přijímacích zkoušek zapojily 

- vzorové testy z ČJ a M, jejichž autorem je  na základě uskutečněného 

výběrového řízení CERMAT; 

- odpovědi na často kladené dotazy. 

Pro Vaši potřebu jsou publikovány na http://www.kvic.cz/prijimacky/:  

- ilustrační testy z českého jazyka a literatury a z matematiky pro žáky 5., 7. a 

9. tříd 

- řešení testů z ČJL a z M vč. hodnocení otevřených úloh 

 

V Kopřivnici 20. 1. 2012    RNDr. Ivana Kociánová,výchovná poradkyně 
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