                                             Přijímací řízení 2019/2020

Pro obory s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Každý uchazeč může konat tuto zkoušku dvakrát – v prvním termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě, ve druhém termínu na škole uvedené na přihlášce na druhém místě; uchazeči se započítá lepší výsledek. 

Hodnocení jednotné zkoušky tvoří nejméně 60 % z celkového přijímacího řízení (pro gymnázia se sportovní přípravou 40 %). 

Termíny - čtyřleté obory:  14. dubna 2020 (1. termín)    
                        
                                               15. dubna 2020 (2. termín) 

                - víceletá gymnázia: 16. dubna 2020 (1. termín) 
                                                    17. dubna 2020 (2. termín)
   
Kritéria pro přijetí zveřejní ředitel střední školy nejpozději do 31. ledna 2020.  

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělávání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a oborů vzdělání konzervatoří. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. Do oborů vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění se koná talentová zkouška od 2. ledna do 15. ledna, 
do oborů vzdělání  konzervatoří se koná talentová zkouška od 15. ledna do 31. ledna. 

Pro ostatní obory je termín školní přijímací zkoušky stanoven na 22. dubna – 30. dubna 2020.   
 
Neúčast u přijímací zkoušky                                                                                                                                             
Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, je poskytnut náhradní termín.
   
Přihláška
V prvním kole přijímacího řízení lze podat maximálně dvě přihlášky, to platí i pro žáky pátých nebo sedmých tříd (lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání v jedné střední škole), v dalších kolech není počet přihlášek omezen. Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy do 1. března 2020.
 
Na naší škole obdrží žáci kompletně vyplněné přihlášky první týden v únoru.  
(Do 23. ledna 2020 žáci odevzdají třídnímu učiteli lístek s přesnými názvy a adresami středních škol a  kódy a názvy oborů vzdělávání.)

K přihlášce můžete přiložit doklady o úspěších žáka (např. kopie diplomů) dle kritérií přijímacího řízení na dané škole. Nezapomeňte, že na některé obory je potřeba lékařské potvrzení!
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami 
Mezi uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se řadí především uchazeči se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, s poruchami učení nebo chování, chronicky nemocní uchazeči s cílenou medikací ovlivňující jejich schopnosti, uchazeči s poruchami autistického spektra atp. 
Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ). Vzor doporučení stanovuje vyhláška č. 353/2016 Sb. Hlásí-li se uchazeč na více středních škol, musí ke každé přihlášce vždy přiložit identické doporučení ŠPZ. 
Úprava podmínek přijímacího řízení vč. podmínek pro konání JPZ je plně v kompetenci ředitele příslušné střední školy. 
 
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitel školy do 30. dubna 2020 na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemně odešle pouze rozhodnutí o nepřijetí.  

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží na své škole do 15. března 2020 jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 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). 

Odvolání 
Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče. 

Nástup do střední školy 
Žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro nějž byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek.

 

