ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ve školním roce 2019 - 2020
Kde hledat informace o školách? - www.msmt.cz, www.uiv.cz, www.scio.cz,
http://www.stredniskoly.cz/seznam-skol/kralovehradecky - kraj, www.stredniskoly.cz/seznam-skol/,
www.sipkhk.cz , Atlasy škol khk,(žáci dostali), http://www.cermat.cz/
1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Přihláška se podává řediteli SŠ – podávají rodiče, nikoliv škola
Podávají se 1 až 2 přihlášky - do 30. listopadu 2019 na umělecké obory (talentové zkoušky)
- do 1. března 2020 do ostatních škol
Kritéria přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou jsou vypsaná do 30. října 2019
- pro ostatní obory do 31. ledna 2020
Jednotné státní přijímací zkoušky do oborů s maturitní zkouškou
- koná se ve dvou termínech (žáci vykonají zkoušky dvakrát a výsledky se vyberou z lépe vykonané
zkoušky), testy budou vyhodnoceny centrálně (Cermat), termíny zkoušek jsou:
- 2. 1. – 15. 1. 2020 pro obory s talentovou zkouškou
- 15. 1. – 31. 1.2020 na konzervatoře
- 12. 4. a 28. 4.2020 pro obory s maturitní zkouškou
- 22. 4. – 30. 4 2020 pro obory bez maturity se závěrečnou zkouškou
ŠKOLA
- žáci podávají jednu až dvě přihlášky na vzdělávací obory (škola přihlášky vytiskne, vyplní a potvrdí
vysvědčení)
- vydá zápisový lístek na podpis rodičů (pouze jeden – nesmí se ztratit či znehodnotit, jsou evidovány)
- zápisový lístek zákonný zástupce později odevzdá na školu, kam byl žák přijat a má úmysl nastoupit
UCHAZEČI A RODIČE
- uchazeč doplní do přihlášky datum zkoušek tak, aby je mohl vykonat ve dvou termínech (první škola
dřívější termín, druhá škola pozdější termín)
- podle požadavků školy přiloží k přihlášce – životopis, výsledky soutěží, olympiád, lékařské hodnocení,
formulář z pedagogicko-psychologické poradny (škola při zkouškách přihlíží k obtížím)
- pokud škola vyžaduje lékařské potvrzení, zajistí si je žák mimo vyučování
- rodiče uchazeče posílají přihlášku na adresu ředitele příslušné školy do 1. března 2019
- po zkouškách jsou zveřejněny výsledky přijatých uchazečů a pouze nepřijatí uchazeči (jejich zákonný
zástupce) obdrží rozhodnutí o nepřijetí
- přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl nastoupit na zvolenou školu odevzdáním zápisového lístku na
příslušnou školu do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, potom jeho nárok na
přijetí zanikne
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou, výjimkou je, když chce zápisový lístek uplatnit
na škole, kam byl přijat po odvolacím řízení
Pokud žák nebyl přijat, může se odvolat v případě, že splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat
pro velký počet uchazečů. Odvolací řízení začíná přijetím písemného rozhodnutí střední školy o nepřijetí
žáka.
Do kdy – odvolá se do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí (lhůta začíná následující den).
Komu - řediteli příslušné školy (vydal toto rozhodnutí).
Odvolací dopis - musí obsahovat veškeré náležitosti (kdo, proč, proti čemu.....), s podpisem zák. zástupce.
Počet volných míst pro odvolací řízení je v kompetenci ředitele školy nebo ředitel odvolání postupuje
krajskému úřadu k přezkoumání, stanovená lhůta je 30 dnů, rozhodnutí KÚ je konečné.
Rada – neváhejte odvolat se, pokud máte o školu zájem.
Pozn. – testy by žáci neměli psát „gumovatelným“ perem. Po zpracování v přístrojích barva teplem
zmizí. Případné konzultace k výběru škol či vyplnění přihlášky lze poskytnout na základě předem
domluvené schůzky v odpoledních hodinách. Kontakt: e-mail: milena.vodehnalova@zsdobruska.cz,
telefon školy: 494 623 021
Mgr. Milena Vodehnalová
výchovná poradkyně

