Přijímací řízení na střední školy
V období před jarními prázdninami převzali žáci naší školy vyplněné přihlášky na
střední školy. Jedná se především o žáky, kteří v červnu splní základní devítiletou
docházku a dále o žáky pátých tříd, kteří by rádi dále pokračovali ve studiu na
osmiletém gymnáziu. Všichni vycházející žáci využili možnosti podat si dvě přihlášky
a využili toho i někteří páťáci. Žáci tak mají možnost konat státní přijímací zkoušku
dvakrát.
Informace k doplnění přihlášek byly žákům přiloženy k vyplněným formulářům
přihlášek. Po potvrzení zvolených oborů lékařem musí být přihlášky zaslány nebo
osobně předány na zvolené střední školy a to v termínu do 1. 3. 2018.
Nyní si žáci, kteří se hlásí na učební obory, počkají na výsledky přijímacího řízení. Jiné
je to u žáků, kteří se hlásí na obory maturitní. Ti mají možnost se připravovat na
zkoušky jak ve vyučování, například i ve volitelném předmětu Cvičení z matematiky
nebo si zkoušet testy v papírové či elektronické podobě. Řada z nich využívá možnosti
některých středních škol a navštěvuje přípravné kurzy.
Podle pořadí škol uvedených v přihlášce se žáci zúčastní písemné přijímací zkoušky.
V prvním termínu ve škole, která je uvedena na prvním místě, ve druhém termínu ve
škole uvedené na druhém místě.
Termíny jednotné zkoušky:
1. termín:

čtvrtek 12. dubna 2018 – čtyřleté obory vzdělání
pátek 13. dubna 2018 – obory osmiletých gymnázií

2. termín:

pondělí 16. dubna 2018 – čtyřleté obory vzdělání
úterý 17. dubna 2018 – obory osmiletých gymnázií

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání:
1. termín: čtvrtek 10. května, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín,
2. termín: pátek 11. května, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín.
Seznam žáků /pod jejich registračními čísly/, kteří úspěšně splní všechna kritéria
přijímacího řízení a jsou přijati, zveřejní střední škola na svých internetových
stránkách. Proto je potřeba v období po přijímacích zkouškách sledovat internetové
stránky zvolených středních škol. Žákům nepřijatým zašle škola písemné rozhodnutí o
nepřijetí. O svém přijetí či nepřijetí se stejným způsobem a ve stejném období doví i
žáci, kteří přijímací zkoušky nekonají /učební obory/.
Pokud žák není přijat, může do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat
odvolání.
Do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků pak musí žák potvrdit svůj zájem
studovat na dané škole zasláním zápisového lístku. Na něj se uvádí jen jedna zvolená

škola /v případě, že žák je přijat na dvě, musí si vybrat/ a jen té se zápisový lístek
zašle. Zápisové lístky předám žákům na začátku března. Na školu, na kterou byl žák
přijat a nemá o ní zájem, se zápisový lístek nezasílá. Je ale vhodné pro urychlení
celého přijímacího řízení telefonicky, emailem či osobně tuto skutečnost škole co
nejdříve sdělit.
V případě, že žák není v 1. kole úspěšný ani na jedné škole, na kterou podal přihlášku,
sleduje stránky středních škol a čeká, na které školy a pro které obory je vyhlášeno 2.
kolo přijímacího řízení.
Přeji všem našim žákům, aby uspěli v přijímacím řízení, dostali se na zvolené obory a
hlavně, aby byli úspěšnými studenty zvolených škol a připravili se na svá budoucí
povolání.
Mgr. Eva Rečková, výchovná poradkyně

Další informace k přijímacímu řízení

