Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2019/2020

1) Každý uchazeč si může podat 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení
►přihlášky lze podat na dvě různé SŠ nebo na dva obory či dvě zaměření jedné SŠ
►součástí přihlášky - doklady stanovené vyhláškou, včetně posudku o splnění podmínek
zdravotní způsobilosti (požadují hlavně odborné školy a učební obory) a další dokumenty dle
kritérií dané střední školy
►podmínky přijímání uchazečů si stanoví každá SŠ sama a je povinna je vyvěsit na svých
webových stránkách nejpozději do 31. ledna 2019.

►Žáci dostanou 2 totožné přihlášky (žáci je obdrží nejpozději do 8. 2. 2019

s komentářem k jejich vyplnění) vyplněné podle přihlášky nanečisto, kterou Vaše děti již
odevzdali. Pokud jste nevyplnili zvolené školy a obory, můžete mi je poslat na email:
fiedlerova@skolastrancice.cz.
2) Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení
se započítává lepší výsledek testů).
► v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
► ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí
(Pořadí škol na přihlášce nesouvisí s preferencí jedné ze škol)

Rozlišujte!!:
 jednotná přijímací zkouška - termíny jsou pevně dány, žáci na
ně budou zvány podle pořadí škol na přihlášce (nevyplňují se do
přihlášky)
 školní přijímací zkouška – stanovuje si střední škola sama,
termín této zkoušky se uvádí na přihlášce
3) Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví, omlouvají ho pouze:
► vážné důvody (např. zdravotní)
► písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy
4) Přihlášku podepsanou uchazečem a jeho zákonným zástupcem je třeba odevzdat na
příslušnou SŠ nejpozději do 1. března 2019 osobně nebo poštou.
Odeslání nebo osobní podání přihlášky SŠ je zcela v odpovědnosti žáka a jeho zákonných
zástupců. Základní škola přihlášky nezasílá!
5) Hodnocení výsledků přijímacího řízení:
► Hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělávání.
► Výsledky jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení -výsledky zpřístupněny
Centrem do 28. dubna - JPZ se podílí na celkovém hodnocení nejméně 60%, GSP 40%. (do

celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).
► Výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena.
►Případně podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče.
5) Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí
Ukončení hodnocení, oznámení zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet
- min. 15 dnů) a nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí.


Obory s MZ: ředitel ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění Centrem,
Centrum zpřístupní hodnocení nejpozději do 28. dubna.



Ostatní obory: do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky.



Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel výsledky od
22. dubna - 30. dubna.

6) Odvolání
Odvolání se podává písemně u příslušné střední školy (řediteli školy).


ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

7) Zápisový lístek
Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání
na dané střední škole.
Každý uchazeč obdrží v základní škole jeden zápisový lístek (podle vyhlášky do 15. 3. 2019)
Na způsobu předání Zápisového lístku se včas domluvíme.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
odevzdáním ZL řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení zveřejnění rozhodnutí.
Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.
To neplatí v případě kdy:
Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě
odvolání.
Fiedlerová, tel. 731449244

