Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020

1. PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
* přijímací řízení na střední školy probíhá v několika přijímacích kolech
* přesné termíny a kritéria přijímacího řízení zveřejní na svých webových stránkách ředitel střední školy do
31. 10. 2018 (u oborů s talentovou zkouškou) a do 31. 1. 2019 (u ostatních oborů)
* žák si může v 1. kole podat 2 přihlášky na 2 různé střední školy nebo 1 přihlášku na jednu střední školu (2
různé obory). Je to žákovo právo, ne povinnost!
* kritéria přijímacího řízení:
1. prospěch ze základní školy (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku)
2. výsledky jednotných přijímacích zkoušek, školních zkoušek a talentových zkoušek
3. další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy žáka (soutěže, olympiády, apod.) – nutno
doložit, dokládají rodiče
* k přijetí na střední školu je třeba pravomocné rozhodnutí ředitele střední školy a vyplněný zápisový lístek,
potvrzený ředitelem základní školy a doručený řediteli střední školy
* rozhodnutí ředitele střední školy o přijetí uchazečů se zveřejňuje do 2 pracovních dnů od zpřístupnění
výsledků přijímacího řízení Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání na veřejně přístupném místě ve střední
škole a na webových stránkách střední školy (žák je uváděn pod přiděleným registračním číslem). Od data
zveřejnění výsledků běží lhůta pro odvolání nebo odevzdání zápisového lístku. Písemné rozhodnutí o přijetí SŠ
žákům neposílá. Rozhodnutí o nepřijetí musí být žákům doručeno písemně do vlastních rukou.
2. POVINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
* potvrdit přihlášku – základní škola garantuje správnost osobních údajů žáka a klasifikaci
* vydat rodičům (nelze vydat žákům!) potvrzený zápisový lístek a vést evidenci zápisových lístků
3. POVINNOSTI RODIČŮ
* zabezpečit, vyplnit a odeslat přihlášku
* přihlášku lze zakoupit v prodejně SEVT – Brno, ulice Česká
* přihlášku lze stáhnout z internetu na adrese www.atlasskolstvi.cz nebo www.msmt.cz
* přiložit k přihlášce všechny potřebné doklady – lékařské potvrzení, závěrečnou zprávu pedagogickopsychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra, doklad o změněné pracovní schopnosti apod.
* osobně nebo doporučeným dopisem předat přihlášku potvrzenou ředitelem základní školy přímo řediteli
střední školy, a to do 30. 11. 2018 na obory s talentovou zkouškou, u ostatních oborů do 1. 3. 2019.
* po obdržení rozhodnutí ředitele střední školy o přijetí žáka na střední školu doručit vyplněný zápisový lístek
řediteli střední školy, a to do 10 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí (nejpozději 10. den poslat poštou
nebo předat osobně řediteli střední školy)
* zápisový lístek může žák uplatnit jen jednou. Zápisový lístek lze vzít zpět v případě, kdy chce žák uplatnit
zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou.
Základní škola může vydat náhradní zápisový lístek jen na základě písemného prohlášení rodičů o ztrátě tohoto
lístku a na novém pak zřetelně vyznačí slovo NÁHRADNÍ.
4. ODVOLÁNÍ
* pokud žák nebyl přijat ke studiu, může podat odvolání řediteli střední školy, a to do 3 pracovních dnů po
obdržení rozhodnutí o nepřijetí (rozhoduje otisk poštovního razítka)

5. DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Pokud střední škola nenaplní stav přijímaných žáků v prvním kole, může ředitel střední školy vyhlásit další
kola přijímacího řízení:
* u maturitních oborů se využívají výsledky 1. kola přijímacího řízení
* počet kol není omezen, jsou v kompetenci ředitelů středních škol
* žák může podat libovolný počet přihlášek na různé střední školy
* seznam středních škol a oborů pro druhé kolo přijímacího řízení zjistí rodiče sami, a to na internetových
stránkách odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje www.jmskoly.cz
6. UMĚLECKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU
* lze podat 2 přihlášky na 2 různé umělecké obory v rámci jedné střední školy nebo 2 přihlášky na 2 různé
střední školy, rodiče musí sami odeslat do 30. 11. 2018
* kritéria přijímacího řízení zveřejněna do 31. 10. 2018
* talentové zkoušky proběhnou v lednu 2019
* jednotná přijímací zkouška se nekoná (na gymnázium se sportovní přípravou se koná)
* podáním přihlášky do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášky
ke vzdělávání na jiné střední školy, a to do 1. 3. 2019
7. VÍCELETÁ GYMNÁZIA
* o víceletá gymnázia (žáci 5. nebo 7. tříd základní školy) mohou podat 2 přihlášky ke studiu, a to v termínu do
1. 3. 2019
8. INFORMACE O STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH LZE ZÍSKAT Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZDROJŮ
* atlas školství
* náborové a informační letáky
* dny otevřených dveří na středních školách
* veletrh středních škol: 22. – 24. 11. 2018 Brno, BVV, pavilon G1, G2
* internetové stránky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz
* internetové stránky odboru školství Jihomoravského kraje: www.jmskoly.cz
* internetové stránky společnosti CERMAT: www.cermat.cz
* Informační a poradenské středisko při Úřadu práce Brno-venkov, Šujanovo nám. 3, Brno (tel. 950 105 350)
http://portal.mpsv.cz/sz/local/bo_info
* Pedagogicko-psychologická poradna, Hybešova 15, Brno (profesní orientace – tel. 543 426 080)
* výchovná poradkyně ZŠ Oslavany (konzultační hodiny po předchozí domluvě, tel. 546 424 069)
9. TERMÍNY
* jednotné přijímací zkoušky: 12. a 15. 4. 2019 4- leté studijní obory s maturitou
16. a 17. 4. 2019 6- leté a 8-leté gymnázium
* školní přijímací zkoušky: SŠ stanoví 2 termíny od 12. 4. do 28. 4. 2019 (obory s maturitou, které konají
jednotné i školní přijímací zkoušky) a od 22. 4. do 30. 4. 2019 (ostatní obory – školní přijímací zkoušky)
* náhradní termíny – jen ze zdravotních důvodů, musí být písemná prokazatelná omluva do 3 pracovních dnů.
Jednotná přijímací zkouška: 13. a 14. 5. 2019, náhradní termín školních přijímacích zkoušek stanoví ředitel
střední školy do 1 měsíce od konání přijímacích zkoušek.

