Informace pro rodiče vycházejících žáků k přijímacímu řízení na
střední školy.
Zákonný zástupce podává dvě přihlášky do denní formy vzdělávání ve střední škole
ředitelům středních škol do 1. března 2018.
Přihlášky se podávají na předepsaném tiskopisu. Náležitosti přihlášky jsou stanoveny
vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení
ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat
dvě přihlášky.
Obě musí být vyplněny naprosto shodně, uvedené dvě školy musí být na obou
přihláškách ve stejném pořadí.
Jednotná zkouška se v1. kole povinně koná v oborech středního vzdělání s maturitní
zkouškou.
Zkoušky v 1. kole proběhnou:
1. termín - 12. 4. 2018, pro osmiletá gymnázia 13. 4. 2018
2. termín – 16. 4. 2018 pro osmiletá gymnázia 17. 4. 2018
Ukázky testů naleznete na:
http://cermat.cz/informace-pro-uchazece-1404035091.html
V případě, že se žák ze závažných zdravotních důvodů nemůže jednotných
přijímacích zkoušek zúčastnit, musí jej zákonný zástupce řádně omluvit do 3 dnů
řediteli dané školy.
Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání na tyto dny:
1.termín: čtvrtek 10. května 2018, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první
termín,
2.termín: pátek 11. května 2018, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín.
Pokud škola organizuje vlastní přijímací řízení, termín se do přihlášky uvede.
Termín zkoušek vyhlašuje ředitel dané školy v termínu 22. – 30. 4. 2018.
!! Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění
podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je
stanovena.
U lékařské zprávy je nutné uvést obor, který je žák schopen studovat.
U elektro - oborů s kódem 26 – je nutné mít potvrzen i neporušený barvocit.

Přijetí žáka.
Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání ve střední škole v některém kole přijímacího
řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na
dané škole potvrdit zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí.

Nepřijetí žáka.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem
obcí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí.

Odvolání by mělo obsahovat:
- označení správního orgánu, jemuž je určeno
- jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození
- název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání
- důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy
- důvod odvolání
- jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, popř. jinou
adresu pro doručování
- datum a podpis zákonného zástupce

Vzor odvolání:
VZOR - ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ NA SŠ
NUTNO UPRAVIT PODLE KONKRÉTNÍ SITUACE ŽÁKA
Jméno ředitele školy a adresa školy
V …………….. dne …………
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
Vážený pane řediteli,
dne ………..jsme obdrželi rozhodnutí o nepřijetí (jednací
číslo ………..) našeho
syna/dcery ………. (nar. ……………, bytem …………….) na Vaši školu - obor ………………..
Proti tomuto rozhodnutí se odvoláváme z tohoto důvodu (z těchto důvodů):

Možné důvody:
Uvedete možné důvody……
Vzhledem k výše uvedeným důvodům (uvedenému důvodu) věříme, že přijetí našeho
syna znovu zvážíte, popř. přehodnotíte výsledky jeho přijímacích zkoušek tak, aby mohl
být na Vaši školu pro školní rok 2018/2019 přijat.
Za kladné vyřízení žádosti děkujeme.
Jméno a adresa zákonného zástupce

Podepsat vlastnoručně!

