INFORMACE O ROZMISŤOVACÍM ŘÍZENÍ
Platí pro žáky 9. ročníku a žáky ukončující školní docházku v nižším ročníku.
1. V 1. kole přijímacího řízení na střední školy si smí každý žák podat nejvíce 2
přihlášky.
2. Na začátku února 2018 žáci obdrží přihlášku s vyplněnou přední i zadní
stranou- prospěch v 1. a 2. pololetí 8.třídy a 1. pololetí 9. třídy + základní
informace o žákovi + adresy vybraných SŠ a oborů
3. Žák je povinen si zjistit, zda potřebuje mít na přihlášce potvrzenou povinnou
lékařskou prohlídku. Na některé typy škol potvrzení od lékaře být nemusí,
např. gymnázia, obchodní akademie…
4. Přihlášky na střední školy posílají rodiče sami. Pro 1. kolo přijímacího řízení
je třeba doručit přihlášku do 1. března 2019 řediteli střední školy, v případě
přihlášky do oborů s talentovou zkouškou je třeba doručit přihlášku již do 30.
listopadu 2018.
5. V letošním školním roce se konají jednotné zkoušky na SŠ.
6. Pro první kolo přijímacích zkoušek na 4leté obory byly určeny dva termíny:
12.4. 2019 –

zkoušky bude žák konat na škole, kterou bude
mít uvedenou na prvním místě v přihlášce

15.4.2019 -

žák může konat zkoušky ve škole, kterou má
uvedenou na 2. místě

7. Na každou přihlášku se uvádějí obě školy, na které se žák hlásí. Na první místo
uvede žák tu školu, kterou upřednostňuje – týká se vycházejících žáků.
8. Výsledky testů dostanou obě střední školy, na které žák podal přihlášky.
9. Přijímací řízení na střední školy na obory s maturitní zkouškou od
společnosti Cermat se budou konat v termínech:
studium

řádné termíny

náhradní termín

čtyřleté

12.4.2019 a 15.4.2019

13.5.2019 a 14.5.2019

šestileté a osmileté

16.4.2019 a 17.4.2019

13.5.2019 a 14.5.2019

10. Ředitelé středních škol musí zveřejnit kritéria přijímacího řízení do
31.ledna2019 ( pro obory s talentovou zkouškou do 31. října 2018).
11. Pokud bude žák přijat na jednu nebo více středních škol v rámci 1. kola, musí
dát vědět té škole, pro kterou se rozhodne, odevzdáním tzv. zápisového lístku
do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí. Tento lístek obdrží žáci od
základní školy pouze jeden. Střední škola, která do uvedené lhůty zápisový
lístek od žáka neobdrží, musí počítat s tím, že si žák vybral jinou školu. Ve

střední škole, kde žák zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím
žákem.
12. Žák může použít zápisový lístek pouze jednou. Jen ve dvou případech může
zápisový lístek použít dvakrát:
a) Pokud byl přijat na školu, kterou preferuje, na základě odvolání.
b) Pokud byl uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou
zkouškou, následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky
13. Zápisový lístek má charakter úřední listiny a je opatřen ochrannými znaky.
Tento zápisový lístek je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé
uchazeče, kterým je vydán v souladu s § 60a školského zákona. Základní škola
vydá zápisový lístek nejpozději do 30.11. 2018 pro obory s talentovou
zkouškou a do 15.3. 2019 v případě ostatních oborů vzdělávání.
14. V případě nepřijetí žáka na střední školu v 1. kole přijímacího řízení mohou
rodiče podat odvolání nebo počkat na vyhlášení termínů 2. kola přijímacího
řízení. Termíny dalších kol přijímacího řízení jsou v kompetenci ředitele SŠ a
mohou jím být vyhlášeny po ukončení prvého kola. V dalších kolech
přijímacího řízení počet podaných přihlášek není omezen.

