
Přijímací řízení krok za krokem

Shrnutí informací z rodičovské schůzky - Co dělat nyní?

Přihlášky:

Uchazeč o studium si může podat přihlášky až na 2 SŠ (nebo na 2 obory v rámci jedné SŠ), přičemž
mu bude umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z nich. Uchazeč si může podat přihlášky až
na 2 SŠ i v případě, že absolvoval přijímací řízení na obor vzdělávání s talentovou zkouškou.

Postup:

Po obdržení vysvědčení za 1. pololetí 9. třídy se definitivně rozhodnout pro studium na střední škole

a vyplnit údaje v systému Bakalář

● název a adresu 1. zvolené školy, název a kód studijního oboru (= škola, kam půjde žák skládat

jednotnou písemnou zkoušku v 1. řádném termínu),

● název a adresu 2. zvolené školy, název a kód studijního oboru.

Prosím zkontrolujte si také ostatní údaje (jméno a příjmení žáka, zákonného zástupce, adresu,

telefon…). Doplňte emailovou adresu zákonného zástupce.

Až budou údaje úplné, kontaktujte třídního učitele nebo výchovnou poradkyni, že je vše připraveno

k tisku.

ZŠ přihlášky vytiskne, potvrdí. Všechny ostatní náležitosti přihlášky zajistí zákonní zástupci dětí.

Nezapomeňte, že od 27. 2. jsou v okrese MB jarní prázdniny – je třeba nechat vytisknout přihlášky ve

škole nejlépe do 22. 2. 2023.

Na SŠ je třeba přihlášky doručit do 1. 3. 2023 (zajistí zákonní zástupci).

Poznámky:

Pokud má být u uchazeče uplatněna úprava organizace přijímací zkoušky z důvodu speciálních

vzdělávacích potřeb (navýšení času), je nutné k přihlášce doložit platnou zprávu z vyšetření v ŠPZ.

Na některé obory vzdělávání je třeba zajistit potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu (PLP)

Prostudujte si kritéria o přijímání žáků a případně přiložte k přihlášce také diplomy nebo jiná ocenění

(okresní a vyšší kola soutěží) či účast v zájmových útvarech.

Přijímací řízení:

Pozvánku na jednotnou přijímací zkoušku uchazeči obdrží poštou nejpozději 14 dní před termínem

jejich konání.

Jednotné přijímací zkoušky – JPZ - (z českého jazyka a literatury, matematiky), jejich přípravu,

distribuci i hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

JPZ se konají pouze v 1. kole přijímacího řízení.

Střední školy mohou pořádat také vlastní školní přijímací zkoušky – sledujte webové stránky škol.



V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat tuto zkoušku dvakrát (na každé přihlášené

škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek z jednotných

testů.

Poznámka:

Uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné škole 2 x jen v

případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání.

Termíny stanovené pro konání JPZ:

● 1. termín: 13. 4. 2023 (pro čtyřleté obory)

17. 4. (víceletá gymnázia)

● 2. termín: 14. 4. 2022 (pro čtyřleté obory)

18. 4.  (víceletá gymnázia)

● náhradní termín: 10. 5. a 11. 5. 2023 (pro všechny obory).

Uchazeč:
Nahlédne do seznamu uchazečů, jímž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí, zda byl přijat ke

vzdělávání. Zveřejněním seznamu na webových stránkách SŠ, případně vyvěšením na veřejně
přístupném místě,  se považuje rozhodnutí za oznámené.

Poštou jsou zasílána pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek (ZL):
ZL bude vydávat výchovná poradkyně (VP) zákonným zástupcům či po dohodě s nimi žákům proti

jejich podpisu – pro obory s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022, pro ostatní obory do 15. 3. 2023.

Zápisovým lístkem uchazeč vyjadřuje svůj úmysl vzdělávat se na konkrétní střední škole. ZL musí být

doručen na SŠ do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí.

ZL může uchazeč uplatnit jen 1x, výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit ZL ve škole, kam byl

přijat na odvolání, nebo pokud žák uplatnil ZL do oboru studia s talentovou zkouškou a byl přijat i do

oboru bez ní, kam by nastoupil raději.

Nezbytným předpokladem, aby se uchazeč stal žákem SŠ, je splnění povinné školní docházky (1. 9.

doloží kopii vysvědčení za 2. pololetí 9. třídy ZŠ).

V případě potřeby ráda upřesním informace a zodpovím dotazy: voderkova@zsdobrovice.cz,

konzultační hodiny – každé pondělí od 15.30 (po dohodě jindy).

Podrobnější informace (případně i cvičné testy)  najdete také v Atlasech školství (papírová i online

podoba), na: www.msmt.cz

www.cermat.cz

www.stredniskoly.com

www.to-das.cz/prijimaci-zkousky-na-ss-2021

Vypracovala Mgr. Zdeňka Voděrková – výchovná poradkyně.
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