Přijímací zkoušky pro školní rok 2018-19
Termín podání přihlášek ke studiu pro uchazeče o obory středního vzdělávání s
maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání -

do 1. března 2018.

Na školy s talentovou zkouškou do 30. listopadu.
MŠMT v souladu s§ 60c odst. 1 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího
řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech
formách vzdělávání.
Jednotná přijímací zkouška (písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test
z matematiky CERMAT) se bude konat:

Žáci jdou na přijímací zkoušku v obou termínech (1. termín-1. škola na přihlášce, 2.
termín – 2. škola – termíny se na přihláškách nevyplňují, školy pošlou pozvánky).
Nemůže-li se žák dostavit, rodiče ho omluví telefonicky v den přijímací zkoušky, písemně
do tří dnů-potvrzení lékaře.
V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky. (Na každé přihlášce vyplňuje dvě
školy, přihlášky jsou identické). Přihlášky vydá dětem základní škola s už vyplněnou hlavičkou a
známkami, netiskněte si sami. Lékařské potvrzení je nutné pouze pro školy, které je vyžadují – viz
Atlas školství nebo www.stránky škol.

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání
seznamu přijatých uchazečů - www. stránky školy, nástěnka ve škole- v prvním kole do 30. 4. a v dalších
kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů
o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících
přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o
přijetí.
Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem, který obdrží ve škole
před přijímacími zkouškami, do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy
ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává. Vzít zpět
zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění
na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.
Žák zváží možnost odvolání (může se obrátit na výchovnou poradkyni) a podává si další přihlášku –
libovolný počet, na každou vyplní jednu školu.

