Informace pro rodiče

Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole
1. Žáci základních škol podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o
kterou mají zájem.
do denní formy vzdělávání - do 15. března
do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou - do 30. listopadu
2. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2
přihlášky (nový formulář přihlášky – dvě školy na jednom formuláři, na obou
přihláškách musí být zachováno stejné pořadí škol!!).
Termíny přijímacích zkoušek:
Talentové zkoušky - leden 2016
Nepilotní školy - 22. - 30.4. 2016 (v 1. kole nejméně 2 termíny PZ1)
Pilotní ověřování - 15.4.2016 (čtyřleté studium)
- 18.4.2016 (osmileté studium)
Náhradní termín pro oba obory je 13. 5. 2016.
3. Rozhodne-li ředitel, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom uchazeče bez
zbytečného odkladu (pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou do 31. října, pro
ostatní obory do 31. ledna.
4. Pokud ředitel školy vyhlásí přijímací zkoušky, pozvánku k přijímacím zkouškám pro
první kolo přijímacího řízení zasílá 14 dní před termínem konání přijímacích zkoušek.
Součástí pozvánky je registrační číslo pro stanovení pořadí uchazečů.
5. Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném
termínu nedostaví, svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3
dnů po stanoveném termínu.
6. Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu
stanoveném pro přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí žáka bude oznámeno na
veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to
alespoň na dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí odešle škola poštou zákonnému
zástupci uchazeče. Toto rozhodnutí se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů (7
kalendářních dnů), pak je považováno za doručené.
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7. Je stanovena doba od 22. 4., kdy lze nejdříve oznámit rozhodnutí (odeslání rozhodnutí
o nepřijetí i zveřejnění seznamu přijatých uchazečů) i v případě, že se přijímací
zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná.
8. Sdělení o výsledku talentové zkoušky oznámí ředitel školy do 15. ledna 2016.
9. Rozhodne-li SŠ, že se přijímací zkouška nekoná, zveřejní informaci o výsledku
přijímacího řízení a stanoveném pořadí uchazečů pod jeho registračním číslem na
školách, na které podal uchazeč přihlášku do 30. dubna 2016. Na základě přiděleného
registračního čísla se i ve SŠ2 může informovat o výsledku přijímacího řízení.
10. Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí na
školu.

Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení
1. Přihlášky vydává ředitel střední školy, který další kolo vyhlásil.
2. Postupuje se obdobně jako v prvním kole, s výjimkou povinnosti stanovit dva termíny
přijímacích zkoušek.
3. Přijímací zkouška se koná v termínech stanovených ředitelem školy, nejdříve však 14
dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.
4. Pozvánku k přijímací zkoušce pro další kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy
nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímacích zkoušek.

Zápisový lístek
1. Slouží k úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední
škole.
2. Zápisový lístek obdrží žák na základní škole nejpozději 15. března nebo
do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů s talentovou zkouškou.
3. Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek a odevzdá jej
řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání a to nejpozději do 10 pracovních
dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním
seznamu přijatých uchazečů.
4. Vzít zpět zápisový lístek se, až na výjimku, neumožňuje.
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpět pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho
odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě
odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání
přijat.
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