PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KROK ZA KROKEM – šk.rok 2017/18
Způsob podávání přihlášek na střední školy
Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky na SŠ - do 1. března
Pro první kolo přijímacího řízení lze podat až dvě přihlášky !!!
Způsob podávání přihlášek:
Žák obdrží do 31.1.2018 od výchovné poradkyně Y.Reimerové kopii
přihlášky a rodiče s žákem ji vyplní. Rodiče prosím o podpis na této kopii ( je
to stvrzení toho, že údaje jsou vyplněny správně).
Vyplněnou kopii přihlášky žák odevzdá výchovnému poradci nejpozději do
12.února 2018, poté obdrží dva identické originály přihlášek (v případě zájmu
o dvě střední školy, popř. o dva různé obory na stejnou školu)
Údaje o prospěchu vyplňuje škola !!! ( obě pololetí minulého škol. roku a
1.pol. tohoto škol. roku)
Originál přihlášky pak musí rodiče i žák podepsat!! V případě, že škola koná
školní přijímací zkoušky, musí se na přihlášku dopsat i termín, ve kterém
bude žák školní přijímací zkoušku konat !!!
NOVĚ !!!!! Žáci, kteří se hlásí na obory s maturitní zkouškou, konají
jednotné přijímací zkoušky z M a ČJ – termín se na přihlášku nepíše !!
Pokud bude mít střední škola vlastní školní přijímací zkoušky, pak tento
termín se na přihlášky uvádí !!
Pozn. Žáci 9. tříd, kteří se budou hlásit do oborů s maturitní zkouškou, budou
konat jednotnou přijímací zkoušku, a to 12. a 16. dubna 2018.
12. dubna 2018 (čtvrtek) konají žáci jednotnou přijímací zkoušku na střední
škole, kterou uvedli v přihlášce na 1. místě.
16. dubna 2018 (pondělí) konají žáci jednotnou přijímací zkoušku na střední
škole, kterou uvedli v přihlášce na 2. místě.
Pokud zvolený obor vyžaduje potvrzení zdravotní způsobilosti, pak musí
originál přihlášky potvrdit ošetřující lékař žáka.
K přihlášce můžete přiložit doklady svědčící o schopnostech, vědomostech a
zájmech uchazeče (popř. můžete přiložit kopie diplomů ze soutěží, kopie
vysvědčení z uměleckých škol, apod.).
Případné vyjádření PPP o zohlednění žáka při přijímacím řízení zasílá na
střední školu rodič jako přílohu k přihlášce, na přihlášku doplní stupeň
podpůrného opatření, které mu PPP napsala do Doporučení.

Pozn. Stupeň podpůrného opatření je uveden pouze v těch zprávách z PPP,
která byla poradnou vydána po 1.9.2017. Pokud máte zprávu staršího data, je
potřeba se s poradnou spojit a domluvit se na vydání zprávy v nové podobě.
Takto doplněný originál přihlášky a popř. další doklady odešle zákonný
zástupce nezletilého žáka přímo řediteli střední školy ( nebo může zanést
na střední školu osobně), a to nejpozději do 1.března 2018 (čtvrtek).
V první polovině března obdrží žák ve škole u výchovné poradkyně tzv.
zápisový lístek ( Tento lístek slouží k potvrzení úmyslu žáka studovat na
střední škole, na kterou byl přijat. Zápisový lístek se na střední školu v případě
přijetí žáka podává nejpozději do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků
přijímacího řízení střední školou na jejích webových stránkách).

Bližší informace o SŠ můžete získat:
u výchovného poradce na ZŠ ( konzult. hodiny: pondělí 14.00- 14.50 hod.,
po domluvě i v jiný termín, kontakt: y.reimerova@volny.cz)
na příslušné střední škole v rámci Dne otevřených dveří, na internetových
stránkách škol
na stránkách www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz
www.cermat.cz → najdete zde zadání i řešení přijímacích zkoušek za
poslední dva roky
www.msmt.cz →Vzdělávání→Střední vzdělávání→Přijímání na SŠ a
konzerv.
www.kr-olomoucky.cz → Menu → Školství, mládež a sport → Pro
veřejnost→ Přijímací řízení

Co dělat do doby konání přijímacího řízení
Škola pořádá přijímací zkoušky ( pro obory s maturitní zkouškou jednotné přijímací zkoušky,
popř. i školní)
Očekávat pozvání na přijímací zkoušku, které má přijít nejpozději 14 dní před určeným
termínem zkoušky
Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů zkoušky účastnit, musí se neprodleně ( v den
zkoušky do 8.00 hod.) omluvit a absenci doložit lékařským potvrzením . Zkoušky se pak
žák zúčastní v náhradním termínu, který je stanoven na 10. a 11. května 2018

Škola nepořádá přijímací zkoušky ( např. pro obory bez maturitní zkoušky)
Sledovat internetové stránky střední školy, u státních škol ředitel SŠ zveřejní seznam
přijatých uchazečů v době od 22.4. do 30.4. 2018 ( u ostatních typů škol to může být dříve,
nejdříve však po 1.3.2018)
Očekávat rozhodnutí o nepřijetí, pokud uchazeč není v seznamu přijatých uchazečů

Co dělat po přijímacích zkouškách
sledovat internetové stránky střední školy– ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých
uchazečů, nejdříve však 22. dubna 2018, nepřijatým uchazečům zašle rozhodnutí o
nepřijetí
Vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí co nejdříve na poště (nebo ve střední škole) – na poště
je uschováno jen 5 pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené)
V případě přijetí

V případě nepřijetí

!!!!! Do 10 pracovních dnů od zveřejnění
seznamu přijatých žáků zaslat řediteli SŠ
zápisový lístek !!!!!
Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole
doručen, je možné místo obsadit jiným
uchazečem

Do 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí je možné podat k rukám
ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí
Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí
na uvolněná místa po uchazečích, kteří
byli přijati, ale rozhodli se pro jinou
školu (nedoručili zápisový lístek)
Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho
nepodal), podívat se na další možnosti
ve 2. kole:
na www stránkách krajského úřadu
www.kr-olomoucky.cz
nebo na www stránkách zvolené
střední školy
Pozn. Na základě zkušeností z minulých let bych
doporučila podat odvolání v každém případě,
ať je žák na jakémkoliv místě „pod čarou“.

Zápisový lístek
Zápisový lístek obdrží žák ve své základní škole v první půlce března od výchovného
poradce.
Zápisový lístek odevzdává žák řediteli střední školy v případě, že byl na danou střední školu
přijat a chce se stát v následujícím školním roce jejím studentem. Termín odevzdání je do 10
pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu SŠ.

Žák může vzít zápisový lístek ze střední školy, kde ho uplatnil, zpět ve dvou případech:
1) V případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
2) Když žák, který byl přijat na základě úspěšného absolvování lednových talentových
zkoušek do umělecky zaměřeného oboru, se účastní i dubnového přijímacího řízení a je
přijat. Pak se může rozhodnout, na kterou školu chce od září nastoupit.

