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Informace pro rodiče
k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020

1. Přihláška ke studiu
Varianta 1 – vyplňuje škola:


podklady k vyplnění přihlášky odevzdají žáci na předtištěném formuláři výchovné poradkyni
nejpozději do 6. února 2019, v případě přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do
15. listopadu 2018,



přihlášku vytiskne škola (rodiče pak doplní pouze termín přijímacích zkoušek a zajistí potvrzení
lékaře, jestliže to příslušná střední škola vyžaduje),



vyplněná a potvrzená přihláška bude žákům vrácena do 8. února,



v prvním kole přijímacího řízení lze uvést na jedné přihlášce až dvě školy,



přihlášku odevzdá uchazeč řediteli střední školy do 1. března 2019, v případě přihlášky do oborů
vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018.

Varianta 2 – vyplňuje uchazeč (žák):


žák získá (např. v rámci dne otevřených dveří) předvyplněnou přihlášku s názvem a číslem
studijního oboru nebo si přihlášku stáhne z internetu,



doplní všechny ostatní údaje na první straně přihlášky,



na druhé straně vypíše předměty v pořadí shodném s vysvědčením a dopíše odpovídající známky
(včetně známky z chování),



průměrný prospěch se vypočítá jako součet známek (bez chování) vydělený jejich počtem (opět bez
chování) a zaokrouhlí se na dvě desetinná místa,



vyplněnou přihlášku a obě poslední vysvědčení odevzdá žák výchovné poradkyni, která ověří
správnost vyplněných údajů a zajistí další potřebné náležitosti (podpis ředitelky a razítko školy).

2. Přijímací řízení


kritéria přijímacího řízení střední škola zveřejní na vývěsce školy nebo na webových stránkách
nejpozději do 31. ledna 2019 (pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou do 31. října 2018)



součástí přijímacího řízení na střední školy s maturitní zkouškou budou jednotné přijímací
zkoušky z českého jazyka a matematiky, jejichž výsledek bude mít v přijímacím řízení váhu min.
60 % (v případě sportovních gymnázií 40 %)



pozvánku k přijímací zkoušce zašle střední škola uchazeči 14 dní před termínem konání zkoušky,
případně 7 dní před termínem konání zkoušky v dalším kole



termíny jednotných přijímacích zkoušek:
 12. dubna – 1. řádný termín pro čtyřleté obory vzdělání
 15. dubna – 2. řádný termín pro čtyřleté obory vzdělání
 16. dubna – 1. řádný termín pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 17. dubna – 2. řádný termín pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 13. května – 1. náhradní termín pro všechny obory vzdělání
 14. května – 2. náhradní termín pro všechny obory vzdělání



obory vzdělávání s talentovou zkouškou:
 talentové zkoušky se budou konat v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2019
 talentové zkoušky do sportovních gymnázií se budou konat ve dnech od 2. ledna
do 15. února 2019
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konzervatoř:
 talentové zkoušky se budou konat v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2019



obory bez maturitní zkoušky:
 školní přijímací zkoušky (pokud ředitel školy o jejich konání rozhodl) se budou konat ve
dvou termínech od 22. do 30. dubna 2019

3. Výsledky přijímacího řízení


o přijetí či nepřijetí informuje ředitel střední školy:
 u maturitních oborů s jednotnou přijímací zkouškou do 2 pracovních dnů po zpřístupnění
hodnocení uchazeče Centrem - v tomto školním roce Centrum zpřístupní výsledky
nejpozději do 28. dubna 2019,
 u oborů s talentovou zkouškou nejpozději do 20. ledna 2019 (v případě sportovních
gymnázií do 20. února 2019),
 u konzervatoře nejpozději do 15. února 2019,
 u oborů bez maturitní zkoušky, kde se koná školní přijímací zkouška, do dvou pracovních
dnů po jejím konání,
 pokud se přijímací zkouška (jednotná ani školní) nekoná, v období
od 22. do 30. dubna 2019.



výsledky přijímacího řízení oznámí ředitel střední školy, a to zveřejněním na veřejně přístupném
místě ve škole a webových stránkách školy (seznam je anonymní, uchazeči jsou zveřejněni pod
registračními čísly)
o výsledcích přijímacího řízení ředitel střední školy informuje rodiče:
 přijatých žáků – zveřejněním seznamu na veřejně přístupném místě (v budově střední školy
a na internetu), písemné rozhodnutí o přijetí pak může být předáno různými způsoby, např.
obyčejným dopisem, osobně při předání zápisového lístku, při nástupu do školy 1. září 2019
apod.,
 nepřijatých žáků – zveřejněním seznamu na veřejně přístupném místě, zároveň je
rozhodnutí o nepřijetí zákonným zástupcům žáka zasláno doporučeně poštou.



4. Zápisový lístek






slouží středním školám jako potvrzení zájmu uchazeče o studium na dané škole
zápisový lístek vydává žákům oproti podpisu základní škola, a to
 nejpozději do 30. listopadu 2018 u oborů s talentovou zkouškou
 nejpozději do 15. března 2019 u ostatních oborů
do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tj. po zveřejnění výsledků
přijímacího řízení, odevzdá uchazeč zápisový lístek na střední škole, kde v září nastoupí ke studiu
zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, zpět jej může vzít (a uplatnit na jiné škole) pouze
v těchto případech:
 pokud byl přijat na odvolání na jinou školu,
 pokud byl uchazeč, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou,
následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
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Shrnutí termínů:


















do 30. 11.
do 30. 11.
2.-15. 1.
2. 1.-15. 2.
do 20. 1.
15.-31. 1.
do 6. 2.
do 8. 2.
do 20. 2.
do 15. 3.
do 1. 3.
12. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
22.- 30. 4.
22.- 30. 4.





13. 5.
14. 5.
poté

žáci odevzdají vyplněnou přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
vydání zápisových lístků (obory s talentovou zkouškou)
talentové zkoušky (vyjma gymnázií se sportovní přípravou)
talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
sdělení výsledku talentové zkoušky (vyjma gymnázií se sportovní přípravou)
talentové zkoušky na konzervatořích
žáci odevzdají výchovné poradkyni podklady pro vyplnění přihlášky
škola vrátí potvrzené přihlášky žákům
sdělení výsledku talentové zkoušky gymnázií se sportovní přípravou
vydání zápisových lístků
odevzdání přihlášky na střední školy do oborů bez talentové zkoušky
první řádný termín přijímacích zkoušek (čtyřleté obory)
druhý řádný termín přijímacích zkoušek (čtyřleté obory)
první řádný termín (obory šestiletých a osmiletých gymnázií)
druhý řádný termín (obory šestiletých a osmiletých gymnázií)
školní přijímací zkoušky do oborů bez maturitní zkoušky
ukončení hodnocení v oborech, kde se nekoná jednotná ani školní přijímací
zkouška
první náhradní termín jednotné zkoušky pro všechny obory vzdělání
druhý náhradní termín jednotné zkoušky pro všechny obory vzdělání
žák nahlásí základní škole školu a obor, kde bude v září 2019 studovat
(tzn. školu, na kterou odevzdal Zápisový lístek)
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