Informace pro žáky vycházející ve školním roce 2017/2018
Stejně jako v minulém roce se žák v prvním kole přijímacího řízení může hlásit nejvýše na dvě školy
(dva obory vzdělávání).
Přihláška:
Žákům může na požádání přihlášku vytisknout třídní učitel, je nutné nahlásit mu název střední školy,
a název a kód zvoleného oboru vzdělávání – na první i druhé pořadí. Každý žák vyplňuje dvě přihlášky,
přičemž na obou tiskopisech jsou školy uvedeny ve stejném pořadí.
Tiskopis přihlášky je také možné získat na stránkách MŠMT či na příslušné střední škole.
Po vyplnění přihlášky školou zákonný zástupce a žák doplní chybějící údaje, v případě nutnosti
lékařské prohlídky zajistí potvrzení lékařem, zkontrolují správnost vyplněných údajů a přinesou
třídnímu učiteli zpět k potvrzení. Škola potvrdí otiskem kulatého razítka správnost údajů uvedených
na zadní straně přihlášky. V případě spec. vzděl. potřeb přiloží zák. zást. k přihlášce vyjádření ŠPZ.
V loňském roce došlo ke změně termínu odevzdání přihlášky – je nutné ji odevzdat řediteli příslušné
školy nejpozději do prvního března 2018.
Aby bylo možné ve škole přihlášky zkontrolovat a potvrdit, je nutné je donést třídnímu učiteli
nejpozději 22. února – je nutné počítat s třemi dny na zpracování (možná absence třídního učitele,
vedení školy).
Termíny:
Do 31. ledna 2018 zveřejní ředitel střední školy kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet
přijímaných uchazečů – a to na veřejně přístupném místě a zároveň způsobem umožňujícím vzdálený
přístup. Do 1. března odevzdají žáci přihlášky řediteli příslušné střední školy.
Termín konání přijímacích zkoušek (školních i jednotných) pro maturitní obory je od 12. do 28. dubna.
Do maturitních oborů se konají povinné jednotné zkoušky z českého jazyka a matematiky a to
v termínech 12. a 16. dubna pro čtyřleté obory a 13. a 17. dubna pro víceletá gymnázia.
Každý uchazeč může tyto písemné testy 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, přičemž se uchazeči do celkového hodnocení započítává na obou školách
ten lepší výsledek. Tyto termíny na přihlášku neuvádí. Pokud škola vyhlašuje ještě školní přijímací
zkoušku, vyplní žák termín konání této zkoušky na přihlášku.
Vyhlášení výsledku přijímacího řízení proběhne nejdříve 22. dubna a to u přijatých uchazečů formou
vydání seznamu přijatých uchazečů (pod kódy), nepřijatým uchazečům musí být zasláno písemné
rozhodnutí.
Zápisový lístek:
Dne 31. ledna obdrželi vycházející žáci spolu s výpisem vysvědčení i zápisový lístek. Ten se vydává na
formuláři s vodotiskem, každý žák má konkrétní číslo zápisového lístku, které se eviduje. Je nutné
tento zápisový lístek dobře uložit, neztratit, dopředu nevyplňovat. Po vyhlášení výsledků přijímacího
řízení žák vyplní zápisový lístek a odevzdá ho na tu školu, na kterou byl přijat a na kterou chce
nastoupit, do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Zápisový lístek je možné uplatnit pouze
jednou. Žáci vycházející z nižších ročníků a hlásící se na víceletá gymnázia obdrží ZL po přijetí na SŠ.
Další kola přijímacího řízení, odvolání
Po ukončení prvního kola jsou v případě nenaplnění kapacit středními školami vyhlašována další kola
přijímacího řízení, v těchto kolech si již žák může podávat libovolný počet přihlášek. V případě
nepřijetí na zvolenou školu je také možnost odvolání, v případě úspěšného odvolání platí výjimka a je
možné zápisový lístek z původně vybrané školy vzít zpět a znovu uplatnit.
Podrobnější informace v případě potřeby poskytne vých. poradkyně Mgr. Renata Sochorová

