Přihlášky na SŠ – základní informace

-

termín odevzdání přihlášek: do 1.3.2019 - buď zaslat poštou (doporučeně), lepší je doručit
osobně (vzít si potvrzení o převzetí)
v prvním kole se podávají 2 přihlášky – úplně stejně vyplněné (vzor vyplněné přihlášky
najdete na stránkách výchovného poradce) a v dalších kolech je neomezený počet přihlášek
přilohy: - uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami – dokládají ke každé
přihlášce doručení ŠPZ
- lékařský posudek: zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou
prohlídku a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního
dětského lékaře
- přílohou mohou být i diplomy ze žákovských olympiád, soutěží
(pokud škola vyžaduje)

Samotná přijímací zkouška (JPZ)
-

vyhlášení kritérií hodnocení JPZ - střední školy do 31.ledna
termíny:
Obor

-

1. termín

2. termín

řádný termín — čtyřleté obory, nástavby

12. dubna

15. dubna

řádný termín — šestiletá a osmiletá
gymnázia

16. dubna

17. dubna

náhradní termín (všechny obory)

13. května

14. května

JPZ mají všechny obory středních škol s maturitou
Pozvánka k JPZ: 14 dní před konáním řádných termínů jednotných testů bude zaslána
uchazeči nebo zákonnému zástupci
Započítává se pouze lepší výsledek z MA a lepší výsledek z ČJL (škola nesmí přihlížet k
horšímu výsledku)
Místo konání jednotné přijímací zkoušky určuje pořadí škol na přihlášce. Proto je důležité
uvést školy na obou přihláškách ve stejném pořadí.

Náhradní termín konání jednotných přijímacích zkoušek
- V případě, že se uchazeč nedostaví ke konání JPZ a požaduje konat zkoušku v náhradním
termínu, musí se písemně omluvit do 3 dnů řediteli školy, kde měl konat řádný termín zkoušek
(stejný termín konání zkoušky na jiné škole není důvodem). Pokud ředitel školy omluvu
uchazeče uzná, uchazeč má právo konat náhradní termín. V tomto případě musí ředitel školy
vyčkat s uzavřením výsledků těchto uchazečů na výsledek zkoušky v náhradním termínu.
- Pokud se uchazeč neomluví nebo písemně sdělí řediteli školy, že se k náhradnímu termínu
nedostaví, zkoušku v náhradním termínu nekoná. Ředitel školy v tomto případě uzavře výsledky
těchto uchazečů a podle výsledků dosažených v konaném termínu (je-li takový) zveřejní jejich
pořadí.

Průběh JPZ :
český jazyk a literatura – 50 bodů, 60 minut, propisovací tužka (černá nebo modrá – nesmí
být mazací péro
matematika – 50 bodů, 70 minut, propisovací tužka, rýsovací potřeby (pravítko s ryskou,
pravítko, kružítko, úhloměr, mikrotužka nebo tužka č.3 – rýsování se všechny čáry obtahují
propisovací tužkou)
píše se do záznamových archů – vyznačená pole- ty se pak skenují a zasílají na CZVV
(centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání)

-

-

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení
-

CZVV zveřejní výsledky z řádných termínů zkoušek středním školám nejpozději do 28.
dubna.
Výsledky z náhradních termínů zveřejní CZVV středním školám do 20. května.
Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků ze strany
CZVV a zveřejní pořadí uchazečů s uzavřenými výsledky – do 30.dubna 2019
pokud se jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel
výsledky od 22. - 30.dubna 2019
Nepřijatým uchazečům zašle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí poštou
přijatým uchazečům se nic nezasílá !
Uchazeč (zákonný zástupce) se může odvolat proti výsledku přijímacího řízení do 3
pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Přijetí na střední školu, zápisový lístek
-

Podáním zápisového lístku uchazeč potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na dané SŠ
Termín pro podání: 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění, kdy byl výsledek přijímacího
řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů
Zápisový lísek odevzdáte nejlépe osobně v kanceláři vybrané školy i za účasti vašeho
dítěte.
Pokud zápisový lístek neodevzdáte podepsaný a vyplněný do 10 dnů na vybrané
střední škole, ztrácí žák nárok stát se jejím žákem – studentem
zápisový lístek vydává základní škola oproti podpisu (neztratit, nepoškodit ! )
doplnit: adresu bydliště uchazeče, jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého
uchazeče (napíše se ten, kdo půjde podat na SŠ), v orámované části raději nic
nevyplňujte - pomohou vypsat na SŠ

Zpětvzetí zápisového lístku
-

-

Zpětvzetí zápisového lístku není možné.
Výjimkou jsou případy, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole,
kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl
přijat na obor bez talentové zkoušky, jestliže zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s
talentovou zkouškou.
Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě
odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.
Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího
řízení byl přijat.

Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně níže uvedené
náležitosti:
Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí
vydal)
Datum
Odvolání proti nepřijetí ke studiu
Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na
(název oboru vzdělání a případně kód oboru). Pozn. Můžete také uvést i důvody, pro které je
odvolání podáváno.
Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka
Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka
Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno
Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává
a podepisuje odvolání sám

