PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KROK ZA KROKEM
(WWW.MSMT.CZ)
PŘED ODEVZDÁNÍM PŘIHLÁŠKY
Informujte se o nabídce vzdělání na internetu. Užitečné odkazy najdete i na stránkách naší školy.
V případě nejistoty konzultujte svůj výběr s poradcem pro volbu povolání.
Navštivte dny otevřených dveří vybraných škol, zjistěte si, jaké podmínky SŠ stanovila pro přijetí.
Uchazeči o studium na SŠ je umožněno podat 1 nebo 2 přihlášky. Lze uplatnit např. 2 přihlášky na dvě různé
SŠ či 2 přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné SŠ.
Přihlášky stáhněte z webových stránek školy: sekce Školní poradenské pracoviště, Poradce pro volbu
povolání. Vyberte správný tiskopis dle ročníku a jazyka (NJ/FJ). Přihlášku je nutné vytisknout oboustranně na
1 list! Přihláška je platná i v černobílém provedení.
Vyplňte pouze přední stranu přihlášek. Přihláška musí být podepsaná jak nezletilým uchazečem, tak jeho
zákonným zástupcem.
Přihlášky odevzdejte třídnímu učiteli nejpozději do 22. ledna 2019. U oborů s talentovou zkouškou do
poloviny listopadu. Škola potvrdí na druhé straně přihlášky prospěch a vrátí přihlášku zpět uchazeči.
ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné SŠ do
1. března. U oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu!
Žák ZŠ si vyzvedne zápisový lístek od třídního učitele nejpozději do 15. března. U oborů s talentovou
zkouškou do 30. listopadu. Pečlivě ho uschová, bude ho potřebovat ve chvíli, kdy se rozhodne o jeho přijetí –
viz dále.
PO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK, PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Očekávejte pozvání na přijímací zkoušku, mělo by přijít nejpozději 14 dní před určeným termínem zkoušky (nebo
informaci, že na základě kritérií se jí nemusí uchazeč zúčastnit). Přijímací zkoušky na SŠ se konají
v polovině dubna. V oborech s talentovou zkouškou od 2. ledna do 15. ledna. V konzervatořích od 15.
ledna do 31. ledna. Na Gymnáziu se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února.
Na většině SŠ probíhají zkoušky formou jednotných testů. Bližší informace na webu 21. ZŠ.
Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce nemůže dostavit, omluví písemně nejpozději do 3 dnů od
termínu zkoušky svoji neúčast řediteli školy, tím fakticky žádá o možnost vykonání zkoušky v náhradním termínu.
Čekejte na rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.
PO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH, ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ
Ředitel SŠ ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po vyhodnocení a zpřístupnění výsledků Centrem
pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
Rozhodnutí o přijetí škola neposílá, pouze zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě
ve škole a též způsobem umožňující dálkový přístup (na webových stránkách).
Rozhodnutí o nepřijetí zasílá škola písemně.
POTVRZENÍ NÁSTUPU DO SŠ - ZÁPISOVÝ LÍSTEK, ODVOLÁNÍ, DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
A. V případě přijetí:
Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrzují uchazeči svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ odevzdáním
zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů.
Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, obsadí místo jiným uchazečem.
V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ, musí zvážit, na kterou SŠ zápisový lístek uplatní, neboť jej může
uplatnit jen jednou.
Výjimečně je uchazeči umožněno vzít zápisový lístek zpět, aby mohl uplatnit svůj zájem o vzdělávání na jiné SŠ,
kde byl přijat na základě odvolání. V takovém případě písemně požádá ředitele o jeho zpětné vydání.
Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky.
B. V případě nepřijetí:
Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.
Nevyjde-li odvolání (nebo nebylo-li podáno), zjistí si uchazeč informace o vyhlášených dalších kolech
přijímacího řízení a volných místech na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů.
Podá přihlášku/y ke vzdělávání na SŠ (obdobně jako v prvním kole). V dalších kolech přijímacího řízení není
počet přihlášek omezen.

