Přihlašování ke vzdělávání
Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na
střední škole řediteli střední školy do 1. března 2019. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů
vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2018.
Přihlášky se podávají na předepsaném tiskopisu. Našim žákům vytiskne škola. Názvy škol a obory
vyplňují žáci, resp. rodiče. Pokud je potřeba, zajistí vyjádření lékaře a následně přinesou do školy
k potvrzení (orazítkování a podpisu ředitele školy).
Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky (identické). Pokud
uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává
druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Podáním přihlášky
do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání v
oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Přijímací řízení
Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel školy povinen vyhlásit nejméně jedno kolo
přijímacího řízení. V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou
některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z
českého jazyka a literatury (60 minut) a z matematiky (70 minut). Jednotné přijímací zkoušky se konají
pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to 12. a 15. dubna 2019 (čtyřleté obory vzdělání). Každý
uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na
přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém
pořadí.
Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast
písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním
termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 13. a 14. května 2019.
Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel
školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna a pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu
vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Informace musí být zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí
1) Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná,
zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům
nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2019.
2) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po
zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních
oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky
a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých
nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.
Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.
Počet kol není omezen. Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí tuto skutečnost
neprodleně krajskému úřadu. Krajský úřad zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v
jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání na středních školách
zřizovaných krajem budou zveřejněny na webových stránkách kraje. Dále budou k dispozici na odboru
školství krajského úřadu. Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole
přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na
dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí
tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

