Základní informace o přijímacím řízení 2018/2019
PŘIHLÁŠKY
Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní
formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2019. V případě,
že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín
odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2018.
Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu. Žáci dostanou dva tiskopisy
přihlášek ve škole na konci ledna s pololetním vysvědčením, zápisovým lístkem a
výpisem známek z předchozího ročníku (podle výpisu se vyplní druhá strana
přihlášky).
Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.
Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a
oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Obě přihlášky budou vyplněné
stejně.
Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Podáním
přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče
podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
Součástí přihlášky může být:
a/ lékařský posudek (je uvedeno v Atlase školství a na webu školy)
b/ rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění
c/ posudek pedagogicko-psychologické poradny obsahující vyjádření o doporučení
vhodného postupu při přijímací zkoušce
Vyplněné přihlášky /z obou stran / odevzdá žák 5. třídy třídní učitelce/třídnímu učiteli
a žák 9. třídy p.uč.Hubkové do 20.2.2019.
Zkontrolované a potvrzené přihlášky budou žákům vráceny a zákonný zástupce
nezletilého uchazeče doručí přihlášku řediteli SŠ do 1.3.2019.

PŘJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel školy povinen vyhlásit
nejméně jedno kolo přijímacího řízení. V přijímacím řízení do oborů vzdělání s
maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou
zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a
literatury a z matematiky. Jednotné přijímací zkoušky se konají 12. a 15. dubna
2019 (čtyřleté obory vzdělání), 16. a 17. dubna 2019 (šestiletá a osmiletá gymnázia).
Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném
termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném
termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Přípravu zadání testů
jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). Uchazeč, který
pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast
písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná
zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je
stanoven na 13. a 14. května 2019.
V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit také konání školní přijímací
zkoušky, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny pro její
konání. Školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory
vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do
28. dubna 2019, pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od
22. dubna do 30. dubna 2019.
Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných
uchazečů zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna a pro
další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího
řízení.
Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a
zájmy uchazeče.
Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího
řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru
vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Uchazeči se do
celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu českého jazyka a
literatury a písemného testu matematiky.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ / SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
1) Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení
nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo
zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v
termínu od 22. dubna do 30. dubna 2019.
2) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2
pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých
uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2
pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých
uchazečů (na webu pod registračním číslem)
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel
doručí rozhodnutí o nepřijetí.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se studentem příslušného oboru na dané SŠ slouží
zápisový lístek.
Každý uchazeč může obdržet pouze jeden zápisový lístek ( v případě ztráty se vydává
náhradní ZL na základě písemného čestného prohlášení, že nebyl uplatněn původní ZL).
Zápisový lístek obdrží žáci ve škole společně s vysvědčením a přihláškami. Rodiče
budou o předání informováni prostřednictvím žákovských knížek a webu školy.
Zápisový lístek musí doručit zákonný zástupce řediteli SŠ nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí /zveřejnění seznamu přijatých /.
Vzít zápisový lístek zpět /tzn. přenést na jinou školu /nelze. Pouze v případě, že byl žák přijat
na druhou školu na základě odvolání.
Na zápisovém lístku bude uveden stejný zákonný zástupce jako na přihlášce.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY SE VYPLNÍ AŽ POTÉ, CO BYL UCHAZEČ PŘIJAT NA
SŠ!!! (druhá kolonka je pouze pro případ přijetí na základě odvolání)
ODVOLÁNÍ
Odvolat se lze do 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí. Pokud není
rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za
doručené.

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Pokud ředitel SŠ vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí krajskému úřadu počet volných
míst v jednotlivých oborech vzdělávání. Krajský úřad zveřejní přehled SŠ s údaji o počtu
volných míst
/mimo jiné i na webových stránkách www.urady.cz /.

užitečné odkazy:
www.msmt.cz
www.infoabsolvent.cz
www.cermat.cz
www.atlasskolstvi.cz

