Informace k přijímacímu řízení na střední školy,
podávání přihlášek na střední školy
Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2018/2019
Volba školy
V adresáři www.stredniskoly.com rejstříku škol nebo přes libovolný vyhledávač najdete
stránky dané školy. I jejich vzhled, přehlednost a zejména aktuálnost
dat vám mohou o škole hodně napovědět.
Zahájení přijímacího řízení - přihláška
Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ,
v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky.
Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března.
U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu.
Pokud využijete možnosti podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné ji podat na obě vybrané
školy a do obou přihlášek uvést druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte.
Důležité jsou zejména:
Kód a název oboru (např. 79-41-K/41 gymnázium)
IZO školy (9-místné číslo)
Obojí najdete na webových stránkách vámi vybrané školy nebo v rejstříku škol.
Přijímací zkoušky
1. kolo přijímací zkoušky
http://zspocaply.eu/upload/files/jednotn___p__ij__mac___zkou__ky_2019.pdf
Další kola přijímacích zkoušek stanoví ředitelé příslušných škol.
Zápisový lístek
Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané
střední škole. Žák obdrží 1 zápisový lístek nejpozději do 15. 3. 2019, zápisový lístek musí
převzít zákonný zástupce. Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí žák
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne,
kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí. Pokud tak žák neučiní, vzdává se práva na přijetí
na danou střední školu a na jeho místo může být přijatý někdo jiný. Zápisový lístek může
uchazeč uplatnit jen jednou, toto neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek
na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Odkazy

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (pdf)
https://www.fzsbarr.cz/zs2/wp-content/uploads/Vyhlaska_353-2016_prijimaci-rizeni-SS.pdf
Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky
uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami (pdf)
https://www.fzsbarr.cz/zs2/wp-content/uploads/Metod_doporuceni_MSMT_prijimacirizeni_2018.pdf
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve šk. roce 2018/2019 (Sdělení MŠMT) (pdf)
http://zspocaply.eu/upload/files/jednotn___p__ij__mac___zkou__ky_2019.pdf
Přihláška na SŠ pro denní studium – vzor vyplnění s komentářem (pdf)
https://www.fzsbarr.cz/zs2/wp-content/uploads/Prihlaska_SS_2018_denni_vzor.pdf
Přihláška na SŠ pro denní studium (pdf)
https://www.fzsbarr.cz/zs2/wp-content/uploads/Prihlaska_SS_2018_denni_edit.pdf
Přihláška na SŠ pro studium s talentovou zkouškou (pdf)
https://www.fzsbarr.cz/zs2/wp-content/uploads/Prihlaska_SS_2017_talent_edit.pdf
Vysvětlivky k tiskopisům (pdf)
https://www.fzsbarr.cz/zs2/wp-content/uploads/vysv%C4%9Btlivky-k-tiskopis%C5%AFmp%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek-2017-18.pdf

