
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ školní rok 2017/2018 

1.Odevzdání vyplněných přihlášek na SŠ a SOU:       do 1.března 2018  

2.Přijímací zkoušky:  Jsou povinné pro ty, kteří skončí studium maturitou.                            

1. termín:     12.dubna 2018 (náhradní termín 10.5.2018)  Koná se na škole uvedené na 1. místě na přihlášce. 

2. termín:     16.dubna 2018 (náhradní termín 11.5.2018)  Koná se na škole uvedené na 2. místě na přihlášce. 

3.Zápisový lístek:   Po oznámení o přijetí na SŠ, SOU (na webu – nečekat na dopis) odevzdat nebo doporučeně zaslat 

na příslušnou školu do 10 pracovních dnů. Změna školy je možná jen z důvodu úspěšného odvolání na jiné škole. 

4.Odvolání musíte podat do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí na SŠ, SOU. Podává zákonný 

zástupce na KÚ prostřednictvím příslušné SŠ, SOU (na webech škol bývají vzory).  

5.Další kola přijímacího řízení 

-termíny na webech škol  a počet přihlášek není omezen 

-volná místa na webu Moravskoslezského kraje  https://www.msk.cz/  -   Školství, mládež a sport -   Přijímací řízení 
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