VSTUPNÍ INFORMACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM A JEJICH DĚTEM
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2018 – 2019


SŠ a osmiletá gymnázia z 5. ročníků



žáci absolvují v listopadu veletrhy SŠ, zároveň obdrží domů katalog SŠ, jeho elektronickou
verzi naleznete již nyní na: www.atlasskolstvi.cz.

Informace použité z tohoto webu:
Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání
na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2019.
V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání
přihlášky do 30. listopadu 2018.
Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu. Žák obdrží 2 přihlášky ze školy v únoru, pro obory s
talentovou zkouškou obdrží 1 - 2 přihlášky již v listopadu, pokud sdělí svůj záměr škole začátkem
listopadu.
Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč
podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou
přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Podáním přihlášky do
oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání
v oboru vzdělání bez talentové zkoušky, tj. Žák, který neuspěje na talentových zkouškách, má nárok
podat běžně jako ostatní 2 přihlášky na SŠ do 1. 3. 2019
JEDNOTNÉ TESTY Z ČJL A MA
Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel školy povinen vyhlásit nejméně jedno
kolo přijímacího řízení. V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s
výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací
zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to 12. a 15.
dubna 2019 (čtyřleté obory vzdělání), 16. a 17. dubna 2019 (šestiletá a osmiletá gymnázia). Každý
uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na
přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém
pořadí. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků
testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“).
Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji
neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku
v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 13. a 14. května
2019.
V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací
zkoušky, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny pro její konání. Školní
přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají
v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2019; pro ostatní obory vzdělání se konají v
pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2019.

Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů
zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna a pro další kola přijímacího řízení
nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Informace musí být zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v každém
jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok a
předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání.
Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení
uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se
sportovní přípravou nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek
písemného testu českého jazyka a literatury a písemného testu matematiky.
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění podmínek
zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. Podle výsledků dosažených
jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria
přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků
hodnocení kritérií přijímacího řízení.
Důležité odkazy:
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz
www.cermat.cz
- webové stránky jednotlivých škol včetně jejich DOD (tzv. Dnů otevřených dveří) – možnost
navštívit školy s rodiči mimo výuku
- !!! Pro přípravu na jednotné testy z ČJL A MA doporučuji zakoupit přípravné testy s klíčem v
knihkupectví, tato forma domácí přípravy se žákům osvědčila, řadu věcí můžeme zopakovat i
při výuce. Jsou pro SŠ I OSMILETÁ GYMNÁZIA.
Hodně štěstí a úspěchů
Za tým školy: Mgr. Romana Sklenářová, výchovná poradkyně pro II. stupeň

