Jaké jsou termíny a co všechno je potřeba udělat, abyste na nic nezapomněli?
Již od školního roku 2016/17 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu
řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového znění §60 - §64 školského
zákona (Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) a z vyhlášky č. 353/2016
Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Změny se týkají přihlášek ke střednímu
vzdělávání ve školách všech zřizovatelů.
V 1. kole přijímacího řízení na střední školy můžete podat 2 přihlášky. V dalších kolech
přijímacího řízení není uchazeč i nadále omezen počtem přihlášek, které podá. Přitom
v každé přihlášce uvádí 2 školy (kód a název oborů), vždy ve stejném identickém pořadí.
 v letošním školním roce budeme přihlášky tisknout z aplikace www.skolaonline.cz,
proto je vycházející žáci obdrží společně s pololetním vysvědčením
- na první straně zákonní zástupci pouze vyplní zvolenou školu, kód a název oboru
- zvolí termíny přijímacích zkoušek
- podpisy – uchazeče a zákonného zástupce; datum a místo
- potvrzení lékaře, pokud to střední škola požaduje
- přihlášku je poté nutno odevzdat ke kontrole výchovné poradkyni E.Wollrábové do
18.2.2020 !!!
- následuje potvrzení přihlášky ředitelkou ZŠ Mgr. Pavlou Cimlerovou





-

Podle kritérií přijímacího řízení, které nejpozději do 31. 1. 2020 musí zveřejnit každá
střední škola, doplníte přihlášku o další doklady - zpráva Pedagogicko-psychologické
poradny, diplomy ze soutěží a podobně.
Přihlášky musíte nejpozději do 1. 3. 2020 doručit (osobně nebo doporučeně poštou)
na příslušnou SŠ.

Další vývoj záleží na tom, jestli se jedná o učební obor (PZ se nekonají) či maturitní
obor (PZ jsou povinné).
 Jednotná přijímací zkouška - uchazeč ji může vykonat dvakrát !!!
 ředitel školy hodnotí splnění přijímacího řízení uchazečem podle:
hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
výsledků jednotné zkoušky
výsledků školní přijímací zkoušky, pokud je stanovena
případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče
Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu
českého jazyka a literatury a písemného testu matematiky (podíl na hodnocení pro
splnění kritérií přijímacího řízení je nejméně 60% !!!; gymnázium se sportovní přípravou
40%)
 Termíny: 14.4.2020 a 15.4.2020 - uchazeč v přihlášce uvádí, ve kterém termínu bude
školní přijímací zkoušku konat
 přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení
výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – Cermat
(www.cermat.cz)













uchazeč, který se z vážných důvodů nemůže přijímací zkoušky konat v řádném
termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které
měl zkoušku konat, koná zkoušku v náhradním termínu, který bude vypsán
nejpozději do 1 měsíce po termínu řádné přijímací zkoušky; tj. v první polovině
května.
pokud se jednotná zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná (tříleté učební
obory), zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů; nepřijatým uchazečům
nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí od
22.4. - 30.4.2020
v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ředitel školy ukončí hodnocení do 2
pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem a zveřejní seznam
přijatých uchazečů. V případě nepřijetí doručí zákonným zástupcům nepřijatých
uchazečů rozhodnutí o nepřijetí
V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů (ode dne oznámení rozhodnutí)
potvrdit váš zájem vzdělávat se na této škole tím, že doručíte na zvolenou střední
školu svůj zápisový lístek, který obdržíte v základní škole. Tím potvrdíte nástup žáka
na příslušnou školu k 1.9.2020.
Pokud v této lhůtě zápisový lístek nedoručíte, může střední škola vaše místo
obsadit jiným uchazečem.
V případě potřeby můžete požádat střední školu o zpětné vydání vašeho zápisového
lístku, abyste ho mohli použít na jiné škole. Ale pozor - tuto možnost máte pouze
jednou.
Pokud obdržíte rozhodnutí o nepřijetí, můžete do 3 pracovních dnů od rozhodnutí
podat k rukám ředitele střední školy odvolání.
Odvolání by mělo obsahovat:

-

označení správního orgánu, jemuž je určeno
jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození
název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání
důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy
důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo)
jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče; popř. jinou adresu
pro doručování
datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče

Ing. Eva Wollrábová

