Informace o přijímacím řízení pro školní rok
2019/2020
Náležitosti přihlášky – přihlášku ke studiu lze získat – na střední škole (osobně či

webové stránky, odkaz i na stránkách školy, MŠMT)
• v prvním kole přijímacího řízení lze volit dva obory studia na jedné či různých
školách, je nutno předložit dvě přihlášky, na kterých bude uvedeno pořadí
zvolených škol ve shodném pořadí (pořadí škol určuje termín konání jednotné
přijímací zkoušky – tj. v pořadí první škola – I. termín, druhá škola – II. termín)
• na přihlášce vyplňujete prospěch I. a II. pololetí VIII. ročníku a I. pololetí IX.
ročníku (průměrný prospěch nevyplňujte, doplním po kontrole)
• nejlépe je předat vyplněnou přihlášku ke kontrole v elektronické podobě,
tisknout až po kontrole a doplnění údajů výchovnou poradkyní

TERMÍNY:
• do 22. 2. 2018 – žáci předají vyplněné přihlášky výchovné poradkyni
ke kontrole – lze i dříve už od 4.února
• do 26. 2. 2018 – výchovná poradkyně předá zkontrolované přihlášky
ředitelce školy k podpisu
• do 15. 3. 2018 – zákonní zástupci žáků si vyzvednou zápisové lístky u
výchovné poradkyně
• do 1. 3. 2018 – uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) odevzdá
přihlášky do příslušných středních škol (osobně či poštou – uschovat
podací lístek!!!)
U studijních oborů středního odborného vzdělávání s výučním listem se
jednotná přijímací zkouška nekoná. Ředitel školy může rozhodnout o konání
školní přijímací zkoušky (uvedeno ve zprávě na webových stránkách školy –
Kritéria přijímacího řízení – zveřejněno do 31. 1. 2019)
U studijních oborů úplného odborného či všeobedného vzdělávání
(gymnázia) s maturitou je konání jednotné přijímací zkoušky povinné.
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky
1. termín – 12. duben 2019 - pátek (žák koná písemné testy na škole, kterou uvedl na
přihlášce jako první v pořadí)
2. termín – 15. duben 2019 - pondělí (žák koná písemné testy na škole, kterou uvedl na

přihlášce jako druhou v pořadí)
náhradní termíny: pro případ, kdy se žák ze závažných důvodů nedostavil k přijímací zkoušce a
neúčast byla řádně písemně omluvena nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro
přijímací zkoušku - I. termín – 13. květen 2019 (pondělí)
II. termín – 14. květen 2019 (úterý)
Pozvánku zasílá příslušná škola nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
Pokud bude žák vykonávat přijímací zkoušky na dvě zvolené školy, do výsledků přijímacího
řízení se započítává výsledek té zkoušky, ve které byl žák úspěšnější.
Výsledky přijímací zkoušky mají při posuzování přijetí žáka ke studiu váhu 60 % (dále je brán v
úvahu studijní prospěch, účast v soutěžích a další kritéria).
Proto je důležité sledovat webové stránky zvolených škol, zde je ředitel příslušné školy
povinen do 31. ledna 2019 zveřejnit tato kritéria pro přijímací řízení.

Oznámení rozhodnutí o přijetí a doručení rozhodnutí o nepřijetí
•

rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání, se
oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s
výsledkem řízení u každého uchazeče; seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném
místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů;
obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového
lístku ve stanovené lhůtě; zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se
vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Potvrzení nástupu do střední školy – odevzdání zápisového lístku
zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrzuje úmysl stát se žákem střední školy
odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne rozhodnutí o přijetí; pokud zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě,
vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy; zápisový lístek musí být
podepsán nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem.

•

•

zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce
uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání.

Další důležité informace:
• sledovat webové stránky příslušné střední školy – ředitel SŠ je povinen zveřejnit do 31.
ledna 2019 podmínky přijetí do vybraného oboru studia
•

u přihlášek s povinným lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti – nechat potvrdit
u již výchovnou poradkyní zkontrolovaných a ředitelkou školy potvrzených přihlášek

• informace o formě jednotné přijímací zkoušky , příklady testů

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

Shrnutí:
- přihlášky v elektronické podobě do nejpozději do 22. února 2019
- sledovat webové stránky škol – kritéria přijímacího řízení
- pro žáky, kteří budou na základě zvoleného oboru konat jednotnou
přijímací zkoušku – připravovat se na testy
Se učit, se učit, se učit...

