Přijímací řízení 2017/2018
Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky:
1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělání - příručka Atlas školství, Brožura škol
2. Navštívit školu v den otevřených dveří, informovat se o vybraných oborech na
internetových stránkách škol.
3. Seznámit se s kritérii přijímacího řízení příslušné školy.
4. Vytisknout si 2 přihlášky (oboustranně), vyplnit je a odevzdat ke kontrole
výchovné poradkyni do 19. února 2018 !!!! - uchazeč na přihlášce uvede 2
školy(obory). Obě přihlášky musí být vyplněny stejně – jako kopie.
5. Odevzdat (poslat doporučeně) přihlášky na příslušných školách do 1. 3. 2018
6. O termínu vyzvednutí zápisového lístku vás informuji na začátku února 2018.

Co udělat po odevzdání přihlášky:
1. V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při
úpravě podmínek v přijímacím řízení z doporučení školského poradenského
zařízení. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení, a tím i žádosti
o úpravu podmínek přijímacího řízení, je na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci.
2. Pozvánka na přijímací zkoušku by měla přijít nejpozději 14 dní před jejím konáním.

3. Termíny jednotných testů: čtyřleté obory 12. 4. 2018 a 16. 4. 2018
4. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů ve škole na veřejně přístupném
místě. V případě nepřijetí uchazeče zasílá ředitel rozhodnutí o nepřijetí písemně.
Uchazeč si vyzvedá rozhodnutí do 5 dnů a může se do 3 dnů písemně odvolat proti
tomuto rozhodnutí.
5. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku na
střední školu je 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Výjimku tvoří případ,
kdy je uchazeč přijat na jinou školu na odvolání, pak je možné vzít zápisový
lístek zpět.

Vyplnění přihlášky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Přihlášku vyplňte hůlkovým (tj. velkým tiskacím) písmem.
ZPS = změněná pracovní schopnost, pokud jste zdraví, škrtněte ANO.
Státní občanství je ČR nebo Česká republika (nikoli české!!).
Názvy a adresy středních škol – jsou uvedeny na webových stránkách škol, v Atlase
školství.
Obor vzdělání – platí totéž, co pro bod 4, nezapomeňte na kód!
Kolonky pro zkrácené studium a ročník SŠ není nutné vyplňovat.
Nakonec vyplňte datum a místo vyplnění přihlášky, přihlášku musí podepsat jak
uchazeč, tak zákonní zástupci žáka.
Potvrzení od lékaře nevyžadují všechny školy, zjistit se to dá na stránkách dané
školy nebo v brožuře. Za potvrzení se platí, je tedy zbytečné mít ho tam bezdůvodně.

9. Druhou stranu přihlášky – hodnocení prospěchu a chování vyplňte samostatně, píší se
sem předměty a známky za celý osmý ročník a pololetí devátého ročníku. Jako první
v tabulce uveďte hodnocení chování.
10. Aritmetický průměr doplní výchovná poradkyně po kontrole.
11. REDIZO : 600066291 (na druhé straně přihlášky nahoře)
12. Schopnosti, vědomosti – zapisují se úspěchy v olympiádách, soutěžích.

Jednotná přijímací zkouška 2018
Jednotná přijímací zkouška je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění zákona č. 178/2016 Sb.
Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné
zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a
matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na
dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou
zkoušku na každé z těchto škol.
Základní principy jednotné zkoušky
• Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky a pro sportovní
gymnázia.
• Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě
střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. (Formuláře
tiskopisů přihlášek jsou ke stažení na www.msmt.cz nebo na stránkách naší školy –
výchovný poradce).
• V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku
dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o
přijetí využije lepší výsledek. První zkoušku konáte na škole, kterou jste v přihlášce
uvedli na 1. místě.
• V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci)
k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které
měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.
(viz stránky dané školy)
Přeji Vám i Vašim dětem dobrou volbu pro úspěšný krok do života.
Mgr. Petra Matějovská
Výchovná poradkyně

