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Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách
pro šk. rok 2018/2019
(§ 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 353/2016 Sb.)

Zveřejnění informací
Ředitel střední školy zveřejňuje na úřední desce před školou a na našich www:
- obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání
- předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání
- kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění do 31. ledna 2018.

Vydávání zápisových lístků
Žákům základní školy vydá zápisový lístek ředitel základní školy do 15. března 2018.
Uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa jejich
trvalého pobytu, vydává se na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Podávání přihlášek
Předvyplněné přihlášky si uchazeči mohou stáhnout z našich www.
Uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy, do které se hlásí, do 1. března 2018 (potvrzenou základní školou
a lékařem).
Současně musí doložit všechny potřebné doklady, zejména pak doporučení školského poradenského zařízení (PPP,
SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, doklady prokazující plnění kritérií přijímacího
řízení (diplomy z olympiád).
Uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací
zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení
náhradního termínu konání přijímací zkoušky.
Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu
– v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání. Uchazeči, kteří podají obě přihlášky na naši
školu, získají další body do celkového hodnocení.
Není-li naplněn počet žáků v 1. kole, může ředitel vyhlásit další kola přijímacího řízení. Informace o počtu volných
míst na jednotlivé obory budou průběžně zveřejňovány na našich www.
Nejpozději 14 dnů před konáním přijímacích zkoušek obdrží uchazeči doporučeně poštou informační dopis, ve
kterém bude uvedeno registrační číslo uchazeče a termín informační schůzky pro přijaté žáky.

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ)






konají čtyřleté maturitní obory vzdělání 12. a 16. dubna 2018, (náhradní termíny 10. a 11. května 2018)
nekonají učební obory (Kuchař-číšník a Zahradník),
konají se formou písemného testu z českého jazyka a matematiky,
každý uchazeč koná JPZ ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek,
u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami (nutno doložit k přihlášce) rozhodne ředitel školy o
uzpůsobení podmínek pro konání JPZ podle vyjádření škol. poradenského pracoviště,
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hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %.

Další kola přijímacího řízení



vyhlašuje ředitel školy podle počtu volných míst po odevzdání zápisových lístků,
není omezen počet přihlášek ani počet škol.

Kritéria přijímacího řízení
Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:
a) hodnocení podle vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ,
b) výsledků jednotné zkoušky u maturitních oborů,
c) dalších skutečností (olympiády),
d) uchazeči, kteří podají obě přihlášky na naši školu, získají další body do celkového hodnocení.
Kritéria zveřejňuje ředitel školy do 31. 1. 2018.

Hodnocení
Výsledky didaktických testů z prvního a druhého termínu jednotné přijímací zkoušky budou ředitelům škol k
dispozici v poledne 27. dubna 2018. Ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí o přijetí ke
vzdělávání je pro učební obory 23. 4. 2018.
S těmito podklady se můžete seznámit a máte právo se k nim vyjádřit: učební obory 23. 4. 2018 od 10:00 do 14:00,
maturitní obory 27. 4. 2018 od 12:00 do 14:00 h. Podklady budou k dispozici v budově školy Boskovice, Hybešova
53, na sekretariátě školy.
Obory s maturitní zkouškou – ředitel ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení
uchazečů Centrem, nejpozději 2. 5. 2018 a zveřejní seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení
přijímacího řízení. Zveřejněním výsledkové listiny se považují rozhodnutí za oznámená.
Rozhodnutí o přijetí bude předáno na informačních schůzkách nebo v září při nástupu do školy.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude doručeno rozhodnutí o
nepřijetí poštou do vlastních rukou.
Učební obory - ředitel zveřejní výsledkové listiny přijatých uchazečů nejpozději 24. 4. 2018 a nepřijatým
uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí poštou.
Výsledky jednotlivých kol přijímacího řízení se zveřejňují na úřední desce před budovou školy a na našich www.
Na výsledkové listině se uchazeči najdou pod přiděleným registračním číslem, které bude uvedeno v informačním
dopise.

Autoremedura - odvolání (pro nepřijaté uchazeče pod čarou)
Uchazeč, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat (byl pod čarou), může být později přijat, pokud se
uvolní místa v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů, za předpokladu dodržení původního
pořadí uchazečů.

Zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke
vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly výsledky zveřejněny. Pro stanovení lhůty je
rozhodující datum zveřejnění, které je uvedeno na výsledkové listině. Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek
v poslední den lhůty předán k přepravě na poštu. Pokud lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a rozhodnutí o
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přijetí pozbývá platnost. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; výjimkou je případ, kdy chce uchazeč
uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.
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