PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
potřebné informace jsou také na stránkách MŠMT :
http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-v-konsolidovanem-zneni-ucinnem-od-1-9-2016

VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY
Užitečné informace o dalším studiu lze najít na webových stránkách
www.stredniskoly.cz
www.atlasskostvi.cz
www.infoabsolvent.cz
www.seznamskol.eu
www.gwo.cz
www.icm.cz
Úřad práce - Informační a poradenské středisko (IPS), Nová 2571, Mělník
Testy k přijímacím zkouškám - www.scio.cz
www.zkousky-nanecisto.cz
Rozpis dnů otevřených dveří - www.stredniskoly.cz
PŘIHLÁŠKA NA STŘEDNÍ ŠKOLU
-

v prvním kole přijímacího řízení lze podat maximálně dvě přihlášky (na dvě různé školy nebo na dva
obory na jedné škole)
přihlášky i se vzorem vyplnění obdrží žák na naší základní škole
přihlášku si lze i vytisknout z webových stránek MŠMT
na přihlášce je nutný podpis zákonného zástupce i podpis žáka
potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání není potřeba u všech
oborů – sami si musíte zjistit, zda je vaše zvolená střední škola vyžaduje
správnost vyplnění druhé strany přihlášky (klasifikace ze dvou posledních ročníků) potvrzuje
základní škola
zákonný zástupce doručí přihlášku řediteli střední školy do 1.března, do oborů vzdělání
s talentovou zkouškou do 30. listopadu

PŘJÍMACÍ ZKOUŠKY

2017/2018

Jednotná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení pro obory středního vzdělání s maturitní
zkouškou je stanovena na tyto dny:
1.termín

12. dubna 2018 – čtyřleté obory
13. dubna 2018 – šestiletá a osmiletá gymnázia

2. termín

16. dubna 2018 – čtyřleté obory
17. dubna 2018 – šestiletá a osmiletá gymnázia

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu
1.termín
2. termín

10. května 2018
11. května 2018

Talentové zkoušky se konají v lednu.
-

žák může konat přijímací zkoušku dvakrát
žák, který se z vážných důvodů nedostavil k přijímací zkoušce musí být nejpozději do tří dnů písemně
omluven u ředitele střední školy, pak koná zkoušku v náhradním termínu
školy, kde se nekoná jednotná přijímací zkouška, rozhodnutí o (ne)přijetí oznámí v termínu
od 22. dubna do 30. dubna

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
-

při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podat
přihlášku ke vzdělání – stanoví ředitel střední školy.
v těchto kolech není omezen počet přihlášek.

ODVOLÁNÍ
-

odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě
3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
- zápisový lístek potvrzuje úmysl žáka vzdělávat se v dané střední škole
- zákonný zástupce žáka obdrží jeden zápisový lístek na základní škole nejpozději do 15. března
- zákonný zástupce potvrdí úmysl vzdělávat své dítě na dané škole tím, že odevzdá zápisový lístek
řediteli střední školy - nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí
- neodevzdáním zápisového lístku v daném termínu zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí – na toto
místo bude přijat jiný žák
- zápisový lístek může být uplatněn jen jednou- nelze ho vzít zpět, to neplatí v případě, že žák chce
uplatnit lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA NAŠÍ ŠKOLE
1) Školy s talentovou zkouškou a konzervatoře - nejpozději
-

do 1. 11. informuje žák nebo zákonný zástupce třídního učitele, že se bude žák ucházet o přijetí
ke studiu na střední škole s talentovou zkouškou
do 10. 11. předá žák výchovné poradkyni vyplněnou přihlášku
do 20. 11. předá základní škola žákovi potvrzenou přihlášku (klasifikace 7. a 8. roč.)
do 30. 11. předá základní škola zákonnému zástupci jeden zápisový lístek
do 30. 11. zákonný zástupce předá řediteli střední školy nebo konzervatoře potvrzenou
přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení
žák, který nebyl přijat má možnost podat si 2 přihlášky na ostatní střední školy

2) Víceletá gymnázia - nejpozději
-

do 10. 1. informuje zákonný zástupce třídního učitele, že se bude žák ucházet o přijetí ke studiu
na víceletém gymnáziu
přihlášku a vzor vyplnění druhé strany přihlášky obdrží žák spolu s pololetním vysvědčením
do 15. 2. předá žák výchovné poradkyni vyplněnou přihlášku a vzor k vyplnění druhé strany
přihlášky
do 22. 2. předá základní škola zpět žákovi potvrzenou přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení
do 1. 3. zákonný zástupce odevzdá přihlášku řediteli střední školy
do 15. 3. základní škola předá zákonnému zástupci žáka jeden zápisový lístek

3) Ostatní střední školy - nejpozději
-

přihlášku(y) a vzor vyplnění druhé strany přihlášky obdrží žák spolu s pololetním vysvědčením
do 14. 2. předá žák výchovné poradkyni vyplněnou přihlášku a vzor k vyplnění druhé strany
přihlášky
do 26. 2. předá základní škola žákovi potvrzenou přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení
do 1. 3. zákonný zástupce odevzdá přihlášku řediteli střední školy
do 15. 3. základní škola předá zákonnému zástupci žáka jeden zápisový lístek
POZOR!! Jarní prázdniny jsou v termínu 19. – 23. února

