Informace o přijímacím řízení
Termín podání přihlášek:

nejpozději do 1. března 2019
(umělecké školy a konzervatoře do 30. 11. 2018)

Kdo podává přihlášku:

zákonný zástupce žáka

Počet přihlášek:

2

Obě přihlášky musí být vyplněny naprosto stejně.
Jedna se podává na školu uvedenou na prvním místě, druhá na školu uvedenou na druhém místě.
V případě, že se žák bude hlásit na stejnou školu, ale jiné obory – je také nutné podat 2 přihlášky.
Kde je možné přihlášky získat:


na webových stránkách MŠMT



ve vybraných papírnictvích



na příslušné SŠ nebo OU



v ředitelně školy – na lístečku musí být napsané:
o

jméno žáka

o

jméno zákonného zástupce, který bude příjímací řízení zařizovat

o

IZO školy, na kterou chcete přihlášku podat

o

kód a název oboru

o

10,- Kč / 1 přihláška

Po vyplnění přihlášek a potvrzení od paní ředitelky je nutné nechat si přihlášku potvrdit lékařem.
Pouze u oborů, které to vyžadují. Pokud bude PLP vyžadovat jen jeden z uvedených oborů, je nutné
potvrzení na obou přihláškách.
Důrazně žádáme všechny žáky i jejich rodiče, aby zkontrolovali správnost všech
nahlášených údajů – zejména kontaktní informace!
Jakým způsobem přihlášky podat:
 Osobně na sekretariátě příslušné školy (je lepší nechat si vystavit potvrzení o
doručení přihlášky – např. okopírovat si přihlášku a nechat potvrdit)
 Zasláním pomocí doporučeného dopisu (uschovat podací lístek o zaslání přihlášky)
Podmínky přijetí: jsou vyvěšeny na webových stránkách jednotlivých škol od 31.1.2019 a jsou
závazné
V průběhu měsíce března Vám bude na adresu zákonného zástupce, popř. na e-mail doručen kód,
pod kterým budete zařazeni do přijímacího řízení a pozvánka na jednotné přijímací zkoušky.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

12. 4. 2019
15. 4. 2019
(pro umělecké školy od 2. do 15. 1. 2019)

1. kolo přijímacího řízení:

23. – 30.4 2019

Po vyhlášení výsledků a jejich zveřejnění obdrží nepřijatí uchazeči písemné vyrozumění.
Přijatý uchazeč rozhodnutí o přijetí může obdržet písemným vyrozuměním nebo si jej vyzvednout
na sekretariátu příslušné školy.

Co dělat, když je žák přijat?
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.
Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu zápisovým lístkem po vyhlášení výsledků
Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy
zveřejní seznam přijatých uchazečů - výsledek přijímacího řízení (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183
odst. 2 školského zákona).
Lhůta pro uplatnění zápisového lístku
Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího
řízení zveřejněn (novela § 60a odst. 6 školského zákona).
Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za
studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může
uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na
kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou
a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední
školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Vydávání zápisových lístků
V ředitelně školy od 18. 2. 2019 zákonnému zástupci, který bude přijímací řízení zařizovat, oproti
podpisu.

