Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání
ve středních školách a v konzervatořích

Kritéria přijímacího řízení
Ředitel střední školy zveřejňuje všechny informace k přijímacím zkouškám, požadavky na žadatele, kritéria
přijetí a jejich váha a způsob hodnocení, plánovaný počet přijatých studentů na webových stránkách školy
v těchto termínech:
obory vzdělání s talentovou zkouškou
ostatní obory vzdělání

do 31. října 2017
do 31. ledna 2018

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b) výsledků talentové zkoušky, je-li stanovena,
c) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
d) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena
e) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Podávání přihlášek
Přihlášky dostanou děti s vysvědčením, bude na nich vyplněná hlavička a známky. Doma dopíšete školy, na
které se dítě chce hlásit. Záleží na pořadí škol, na obou přihláškách musí být pořadí stejné. Dávají se 2
přihlášky na 2 různé školy, nebo na 1 školu a 2 obory (i v tom případě vyplňte 2 identické přihlášky).
Termíny odevzdání přihlášek:
obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory
do 30. 11. 2017
konzervatoře
ostatní obory vzdělání
do 1. března 2018

Přijímací zkoušky - termíny
talentová zkouška do oboru vzdělání
s talentovou zkouškou
jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání,
nástavbové obory vzdělání
jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia
školní přijímací zkoušky v 1. kole
školní přijímací zkoušky v dalších kolech

leden 2018
12. a 16. dubna 2017
13. a 17. dubna 2017
dva termíny v období 12.–28. dubna 2017
termíny stanoví ředitel školy *)

Jednotné přijímací zkoušky – testy CERMAT
- konají se formou písemného testu z českého jazyka a matematiky, jde o klasické vědomostní testy
z předmětů, vzorové testy je možné najít na webové stránce: www.cermat.cz
- konají uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou, nevztahuje se na umělecké obory
s talentovou zkouškou v lednu
- každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu
započítává lepší výsledek.
- pokud se dítě hlásí na 2 obory jedné školy, testy píše jenom jednou
- hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, v případě oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %

Cermat předá školám výsledky 28. 4., škola má potom 2 dny na ukončení hodnocení a zveřejnění výsledků.
Pokud dítě není přijato, rozhodnutí přijde i písemně, poté běží lhůta na odvolání.

Ředitel školy může zároveň rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (uchazeč pak koná jednotnou
přijímací zkoušku a zároveň školní přijímací zkoušku) – informace najdete na webovkách té konkrétní střední
školy. Pravděpodobně se bude jednat jen o některá velká gymnázia.
Další kola přijímacího řízení – není omezen počet přihlášek, píše se 1 škola na 1 přihlášku.

Zápisové lístky
Zápisové lístky budou připraveny v termínu lednových třídních schůzek, pokud se jich rodič neúčastní, může
si lístek vyzvednout do 15. 3. 2018. Není možné, aby si ZL vyzvedlo dítě, vydává se pouze zákonným
zástupcům.
ZL se musí dopravit na školu, kam je dítě přijato a hodlá tam skutečně nastoupit do 10 pracovních dnů od
zveřejnění informací o přijetí. Není možné ho přenést na jinou školu kromě 2 případů – a) pokud bylo dítě
v zimě přijato na školu s talentovými zkouškami, ale preferuje školu, kam bylo přijato v dubnu b) pokud bylo
na druhou školu, kam chce lístek přenést, přijato na odvolání.
Pokud se lístek na školu nedonese, místo dítěte, ač přijatého, bude postoupeno dalšímu zájemci.

K přihlášce je dobré doložit potvrzení z kroužků nebo sportovních oddílů, že se dítě dlouhodobě něčemu
věnuje, diplomy nebo výsledkové listiny za účast v soutěžích a podobně. Mělo by jít o vyšší než třídní nebo
školní kola a zájmy, které trvají několik let. Ověřte na stránkách konkrétní školy, jaké potvrzení vyžadují,
aby dítěti započítali body a co konkrétně má smysl uvádět.

