PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018/2019


Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2017/2018 stanoví
školský zákon a vyhláška č. 571/2004 Sb. (kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího
řízení ke vzdělávání ve středních školách) ve znění pozdějších předpisů.



V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky



Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Každý uchazeč o studium na střední škole zakončené
maturitní zkouškou podstoupí didaktický test z českého jazyka a matematiky.



Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh
zkoušek na jednotlivých školách lišit. Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria
přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od
společnosti CERMAT musí každý ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 50 %.
Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii vámi vybrané školy. Informace o přesném
průběhu přijímacího řízení je ředitel školy povinen zveřejnit do ledna 2018. Hledejte je nejčastěji na
webových stránkách vámi vybrané školy.



Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní
způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena (skutečnost, zda je pro daný
obor potřeba potvrzení lékaře si hlídá sám uchazeč a zákonný zástupce na stránkách školy či
v Atlasu školství).

TERMÍNY TESTŮ STÁTNÍCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PROBĚHNOU V NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH:
První řádný termín - čtyřleté obory

12. dubna 2019

První řádný termín - šestileté a osmileté obory

16. dubna 2019

Druhý řádný termín - čtyřleté obory

15. dubna 2019

Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory

17. dubna 2019

První náhradní termín

13. květen 2019

Druhý náhradní termín

14. květen 2019





Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání
s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se od 2. 1. 2018 do 15. 1. 2019 konají
talentové zkoušky a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech 15. 1. do 31. 1. 2019
(vyjádření o výsledcích talentové zkoušky musí proběhnout do 22. února 2019)
termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní
zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do
30. dubna.



Pozvánku ke konání jednotné zkoušky nebo talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle
ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ


Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou
vydání seznamu přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna 2019



Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává (vyvěšují je buď na nástěnce SŠ, nebo na
internetových stránkách SŠ – hlídá si sám uchazeč)



Písemně dorazí pouze vyjádření o nepřijetí



Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhoduje jejich
pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení.



Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího
řízení
k
naplnění
předpokládaného
stavu
žáků.
Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet
volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Krajský úřad zveřejní přehled středních
škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i
způsobem umožňujícím dálkový přístup.



Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání na středních
školách zřizovaných krajem budou zveřejněny na webových stránkách kraje. Dále budou k dispozici
na odboru školství krajského úřadu.



Počet přihlášek do dalších kol přijímacího řízení není omezen.



Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních
dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání.
Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých
uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.



Zápisový lístek vám bude předán společně s vyplněnými přihláškami výchovným poradcem.



Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v
případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.



Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku
úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí
tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.



Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí o
výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.



Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci
nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

