Informace k přijímacímu řízení na SŠ
Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání
bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V
dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat,
omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí
přesto podat dva formuláře přihlášky.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení
uchazeč sám doručí přihlášku na SŠ do 1. března 2020 (nejjistější je doručení
osobně nebo doporučeně),na SŠ s talentovou zkouškou: uchazeč sám doručí
přihlášku do 30. listopadu 2019
termíny konání jednotné zkoušky:
pro 4leté obory vzdělání 1. termín: 14.4.2020 - úterý
2. termín: 15.4.2020 – středa
pro obory 6letých a 8letých gymnázií
1. termín: 16.4.2020 – čtvrtek
2. termín: 17.4.2020 – pátek
Náhradní termín pro všechny uvedené obory 1. termín: 13.5.2020 – středa
2. termín: 14.5.2020 – čtvrtek
Žák bude mít 2 pokusy, do hodnocení se bude započítávat pokus s lepším
výsledkem.
Kritéria přijímacího řízení si uchazeč musí zjistit na vybrané střední škole
K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na SŠ je zaveden zápisový lístek
(vydává ZŠ, neztratit!!! - v případě ztráty je nutno požádat písemně o nový),
zápisový lístek je nutno odevzdat na SŠ do 10 dnů ode dne oznámení

Jednotná zkouška
- organizačně vše zajišťuje Centrum – přípravu zadání testů, distribuci
testů, hodnocení výsledků testů
- jednotná zkouška se koná z Českého jazyka a Matematiky
- test z Českého jazyka trvá 60 minut, z Matematiky 70 minut
- uchazeč má možnost jednotnou zkoušku konat dvakrát – započte se
mu lepší výsledek
- v prvním termínu uchazeč koná jednotnou zkoušku ve škole uvedené
na přihlášce na 1. místě,
v druhém termínu ve škole uvedené na 2. místě (v případě Gymnázia
se sportovní přípravou koná uchazeč jednotnou zkoušku tam)
Přijímací řízení SŠ – hodnocení uchazečů
Hodnocení přijímacího řízení se skládá ze 4 částí:
- hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
- výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení
- výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena
- případně dalších skutečností (soutěže, olympiády, atd.)
Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých
uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3
pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě,
že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30.
4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se
přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního
ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů
podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na
základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.
ZÁPISOVÝ LÍSTEK:
- svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy,
který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů
ode dne oznámení rozhodnutí.
- zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě
předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

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

ODVOLÁNÍ:
- na veřejných středních školách se lze odvolat do tří dnů od doručení
rozhodnutí o nepřijetí.
- právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední
školu je plně v kompetenci ředitele této školy.
- o výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v
kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních
případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy
oznámit. Odvolání podávají rodiče uchazeče.
Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího
řízení zasláním rozhodnutí písemně. Vzít zpět zápisový lístek nově
školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky
pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

Přihlášku ve škole vytisknu a předám žákům s pololetním
vysvědčením.





Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti – pokud je nutná lékařská prohlídka
(zjistíte na stránkách SŠ), vytiskněte si formulář příslušné SŠ a ten potvrzuje
dorostový lékař.
Zpráva z poradenského zařízení – žádá-li uchazeč o úpravu podmínek v přijímacím
řízení.
Mohou se doložit další dokumenty o žákovi – schopnosti, vědomosti, zájmy, talent
uchazeče a dopsat počet příloh (na přihlášce pod známkami).

Pokud se obor neotevře nebo budete požadovat ze závažných důvodů změnu, přijďte za
mnou osobně s přihláškou, kterou chcete změnit, a domluvíme se.
Mgr. Lenka Soumarová – výchovná poradkyně

