
 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO UCHAZEČE O STUDIUM 

do 31. 1. 2018 – škola zveřejní počet přijímaných uchazečů a kritéria přijímacího řízení 

do 1. 3. 2018 – podání přihlášky, případné doporučení pedagogicko-psychologické poradny 
                           žák podává nejvýš dvě přihlášky (nově obsahují rodné číslo), obě musí být totožné 
 
do 15. 3. 2018 – žák obdrží zápisový lístek v ZŠ 

12. 4. 2018 – řádný termín přijímacího řízení na škole, která je na 1. místě v přihlášce  

                        nepřítomnost lze ze závažných důvodů písemně do 3 dnů omluvit ředitelce školy 

                        nejpozději 29. 3. 2018 žák obdrží pozvánku k přijímací zkoušce 

 

19. 4. 2017 – řádný termín přijímacího řízení na škole, která je na 2. místě v přihlášce 

                        nepřítomnost lze ze závažných důvodů písemně do 3 dnů omluvit ředitelce školy  

                        nejpozději 2. 4. 2018 žák obdrží pozvánku k přijímací zkoušce 

 

do 27. 4. 2018 – centrum zpřístupní výsledky, CIŠ Plzeň nestanovuje hranici úspěšnosti 

2. 5. 2017 – CIŠ Plzeň zveřejní výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy 

                     http://www.cisplzen.cz/uredni-deska 

                     http://ss.cisplzen.cz/prijimacky 

                      (pořadí žáků bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem) 

 

3. 5. 2018 – nepřijatý žák může nahlédnout v sekretariátu školy do svého spisu přijímacího řízení 

                     (sekretariát školy, 12.00 – 15.00) 

 

3. 5. 2018 – INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO UCHAZEČE A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 
                     (15.00 – 16.30, učebna 2. P) 
                     přijatí žáci mohou převzít rozhodnutí o přijetí a odevzdat zápisový lístek 

                     nepřijatí žáci mohou převzít rozhodnutí o nepřijetí a podat odvolání (ostatním nepřijatým                
                     žákům rozhodnutí doručí škola poštou), nepřijatým žákům škola sdělí jejich šance na kladné  
                     odvolání, které je v pravomoci ředitelky školy 
                                                                                                 
do 4. 5. 2018 (do 3pracovních dnů od zveřejnění výsledků) – nepřijatí žáci, kteří nevyužili informační schůzku,      
                                                                                                             mohou podat odvolání                       
         
do 15. 5. 2018 (do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků) – přijatí žáci, kteří nevyužili informační schůzku,     
                                                                                                                  mohou odevzdat zápisový lístek 
 
16. 5. 2018 – CIŠ Plzeň zveřejní výsledky přijímacího řízení po odvolání na webových stránkách školy a   
                        přijatí žáci odevzdají zápisový lístek  
 
od 16. 5. 2018 – žáci si mohou vyzvednout rozhodnutí o výsledku odvolání v sekretariátu školy, přijatí žáci  
                              mohou odevzdat zápisový lístek (do 30. 5. 2018), nepřijatým žákům budou nevyzvednutá    
                              rozhodnutí doručena poštou 
                          
 
 
10. 5. 2018 – náhradní termín přijímacího řízení pro omluvené žáky na škole, která je na 1. místě v přihlášce  
                        nejpozději 3. 5. 2018 žák obdrží pozvánku k přijímací zkoušce 
 

11. 5. 2018 – náhradní termín přijímacího řízení pro omluvené žáky na škole, která je na 2. místě v přihlášce 

                        nejpozději 4. 5. 2018 žák obdrží pozvánku k přijímací zkoušce 
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