Přijímací řízení na SŠ
a konzervatoře
pro školní rok 2020/2021

Mgr. Ilona Javorská

05.11.2019

Právní předpisy
▪ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
▪ vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení
ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů
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Přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
• 2 přihlášky
• termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání – do 30.11.2019
• zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ – do 31.10.2019
• talentové zkoušky - leden 2020
• i v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek v řádném termínu
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1. kolo přijímacího řízení
• zveřejnění kritérií SŠ – do 31. ledna 2020
• 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)
• termín podání přihlášek do 1. března 2020
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Přihláška ke vzdělávání
• formuláře přihlášek
(upravené formuláře, je možné používat i starší verzi)
• označení hranatým razítkem
• stejnopisy přihlášek
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Možnosti vyplnění formuláře
• použití dvou originálních formulářů - stejnopisy
• jeden originální formulář + kopie
(oba musí být opatřeny originálními podpisy)

• elektronické vyplnění formuláře (vytisknout 2x)
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PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU
ve střední škole
Forma vzdělávání – denní

A

Vyplní uchazeč nebo
zákonný zástupce
uchazeče

Ev. č. přihlášky (vyplní střední škola)
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Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

místo pro QR kód

Rodné příjm ení1)

Příjmení uchazeče
Jméno uchazeče 2)
Místo narození (město, stát)
Datum narození

Státní občanství
Rodné číslo

3)

Adresa trv alého poby tu
(poby tu cizince)
Adresa pro doručov ání písemností
z přijímacího řízení, pokud se
nezasílají na adresu trv alého poby tu
uchazeče (nebo poby tu v případě
cizince), nebo datov á schránka
Kontakt na zákonného zástupce
(telef on / e-mail)

Doporučení školského
poradenského zařízení pro
úpravu podmínek přijímání ke
vzdělávání
ano8)

ne8)

Kontakt na uchazeče
(telef on / e-mail)

Název a adresa střední školy5)

(pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu)

1. škola:

Jednotná
zkouška7)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření ŠVP4)

ano8) ne8)

Ročník SŠ6)
Termín školní přijímací zkoušky

Zkrácené studium
ano8)

2. škola:

Jednotná
zkouška7)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření ŠVP4)

ano8) ne8)

dne

ne8)

Termín školní přijímací zkoušky

Zkrácené studium
ano8)

V
Zákonný zástupce uchazeče 10)
Jméno a příjmení (tiskacím písmem)
Adresa trvalého pobytu (pobytu), pokud
se liší od adresy trvalého pobytu

ne8)

Podpis
uchazeče
Datum
narození
Podpis
zástupce

Poznámka: Údaje z přihlášky jsou zpracov ány v registru uchazečů podle § 60b odst. 3 školského zákona.

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
pro obor vzdělání (uvede se jen kód)

Datum:

9)

Razítko a podpis lékaře

Poznámka:
Závěr o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, pokud je u něj stanovena, se předkládá podle § 59 odst.1 a § 60a odst. 3 školského zákona (zákon
č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek
podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Vysvětlivky: 1) Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího.
2) Popřípadě jména.
3) RČ uvede uchazeč hlásící se na obor s maturitní zkouškou, kde bude konat jednotnou zkoušku. Pokud mu nebylo mu RČ přiděleno, uvede datum narození.
4) ŠVP = školní vzdělávací program se uvádí v případě stejných oborů, ale odlišných ŠVP v rámci jedné školy.
5) Údaje o škole/školách, na které uchazeč podává 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení (v dalších kolech se v přihlášce uvádí jen jedna škola).
6) Uvádí se v případě přijímání do vyššího než prvního ročníku SŠ (§ 63 školského zákona).
7) V případě, že uchazeč již podal pro daný termín přihlášku na obor Gymnázium se sportovní přípravou a tudíž na této škole koná jednotnou zkoušku, zvolí NE při podání přihlášky
na obor s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky. V opačném případě koná jednotnou zkoušku na škole uvedené na této přihlášce.
8) Nehodící se škrtne.
9) Uvádí se jeden z termínů školní přijímací zkoušky (nikoli jednotné zkoušky), je-li pro první kolo přijímacího řízení stanovena ředitelem školy podle § 60 odst. 3 písm. a)
školského zákona.
10) Při podání přihlášky podle § 60a odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo na základě plné moci (příloha přihlášky).

9)

B

IZO školy 11)

Vyplní škola
nebo uchazeč

Chování a prospěch uchazeče ze školy 12) – opis klasifikace
Schopnosti, vědomosti, zájmy,
talent uchazeče a další13)

Ročník (slovně)
Předmět (povinné a volitelné předměty)
1.

2.

1.

2.

Průměrný prospěch14)
Listů příloh15):
Potvrzení opisu klasifikace z vysvědčení školou

Křížkem označte
v y branou možnost

Potvrzení opisu klasifikace

na základě žádosti

uchazeče (razítko bez malého státního znaku a podpis ředitele školy), nebo

Podpis uchazeče , pokud vyplňuje údaje a přikládá ověřené kopie vysvědčení
(podle § 1 odst. 2 vyhlášky č.353/2016 Sb.) .
Poznám ky: Datum podání rozhoduje o zařazení do příslušného kola přijímacího řízení
Na str. B se potv rzuje správ nost opisu známek z v y sv ědčení
Vysvětlivky:
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11) IZO školy – resortní identifikátor školy uvedený na vysvědčení.
12) Vyplní škola (zpravidla základní nebo příslušná střední škola) nebo uchazeč. Uvede se chování a prospěch v návaznosti na kritéria přijímání zpravidla za poslední dva
ročníky základní, speciální nebo příslušné střední školy, pokud se nepřiloží ověřené kopie vysvědčení (§ 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
13) Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání.
14) Průměrný prospěch ze všech povinných vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa.
15) Přiložené doklady lze uplatnit na jedné škole jen jednou (ke druhému tiskopisu přihlášky podané na téže škole lze uvést odkaz na číslo spisu první přihlášky).

Kritéria přijímacího řízení
• hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
• jednotná přijímací zkouška
• školní přijímací zkouška, je-li stanovena (v kompetenci ředitele SŠ)
• případně další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti
a zájmy uchazeče
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Jednotné přijímací zkoušky
se týkají:
• oborů vzdělání s maturitní zkouškou
netýkají se:
• skupiny oborů 82 Umění a užité umění (kde je součástí
přijímacího řízení talentová zkouška)
• zkráceného studia
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Jednotné přijímací zkoušky
- didaktické testy z ČJL a MA a její aplikace

- každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového
hodnocení se započítává lepší výsledek)

- v prvním stanoveném termínu (14. nebo 16.4.2020)ve škole uvedené na přihlášce
v první pořadí
- ve druhém stanoveném termínu (15. nebo 17.4.2020) ve škole uvedené na
přihlášce ve druhém pořadí
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Jednotné přijímací zkoušky
• přípravu, distribuci, vyhodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání
• podíl hodnocení přijímací zkoušky na celkovém hodnocení – 60 %
(gymnázium se sportovní přípravou – 40 %)
• ředitel SŠ může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce

12

Termíny přijímacích zkoušek
Jednotné přijímací zkoušky:
14. a 15. dubna 2020 – čtyřleté studium
16. a 17. dubna 2020 – šestileté a osmileté gymnázium

Školní přijímací zkoušky: (škola stanoví 2 termíny)
12. – 28. dubna 2020 (obory s MZ)
22. – 30. dubna 2020 (ostatní obory)
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Náhradní termíny
• pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví, ale do 3 dnů se řediteli
dané školy písemně omluví (jen vážné důvody – např. zdravotní), tak může
konat zkoušku v náhradním termínu
Jednotná přijímací zkouška – 13. a 14.5.2020

Školní přijímací zkouška – stanoví ředitel SŠ do 1 měsíce od konání
přijímacích zkoušek
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Uchazeči se SVP

• podle vyjádření ŠPZ, které uchazeč doloží k přihlášce, rozhodne ředitel
SŠ o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky

• navýšení času o 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 %
• další uzpůsobení (přepis odpovědí, pomůcky, podporující osoba apod.)

15

Cizinci

• je umožněno prominout jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka
osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR (dosud to

bylo možné jen u cizinců) – znalost ČJ se prověřuje rozhovorem

16

Výsledky přijímacího řízení
• Centrum zpřístupní výsledky zkoušky nejpozději do 28.dubna
• ředitel SŠ ukončí hodnocení a zveřejní výsledky do 2 pracovních dnů od
zpřístupnění výsledků Centrem

• zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
• předání (zaslání) rozhodnutí nepřijatým uchazečům

• pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel
výsledky od 22. do 30 dubna

17

Gymnázium se sportovní přípravou

• 4leté, 6leté, 8leté (79-42-K/…
• obor s talentovou zkouškou, ale s povinností konat jednotnou přijímací

zkoušku
• talentové zkoušky – 2.1. – 15.2.2020
• jednotné přijímací zkoušky – 14. - 17.4.2020
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Zápisový lístek
• každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek

• zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán
(2020/2021)

• zápisový lístek bude označen hranatým razítkem
• ZL vydává

základní škola (pro své žáky, do 30.11. a 15. 3.)
krajský úřad (v ostatních případech, v průběhu celého roku)
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Zápisový lístek
Náhradní zápisový lístek
• vydává v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku orgán, který vydal
původní zápisový lístek
• nutná písemná žádost

• čestné prohlášení, že původní ZL nebyl a nebude uplatněn na jiné střední
škole
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Zápisový lístek
• zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději
do 10 pracovních dnů ode dne oznámení – zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, slouží

k potvrzení úmyslu vzdělávat se
v dané střední škole
• zápisový lístek lze uplatnit jen jednou
• zpětvzetí je možné pouze v případě:
• přijetí na jinou SŠ na základě odvolání
• odevzdání ZL do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následné
přijetí do oboru vzdělání bez talentové zkoušky
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Odvolací řízení
• odvolání se podává písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí
(je možné zaslat poštou i poslední den lhůty)
• odvolání se adresuje řediteli střední školy
• ředitel SŠ
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autoremedura
postoupení spisu na KrÚ

Další kola přijímacího řízení
• počet dalších kol přijímacího řízení není omezen
• ředitel SŠ zveřejní počty volných míst, kritéria a termíny
ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup
• tyto informace jsou souhrnně zveřejňovány
na www.jmskoly.cz
• neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna škola (jedna kolonka)

• možnost použít výsledky jednotné přijímací zkoušky
• pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky
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Informace k přijímacímu řízení
informace k přijímacímu řízení jsou zveřejňovány na:
• školském portálu JMK (www.jmskoly.cz),

• MŠMT (www.msmt.cz)
• Cermatu (www.cermat.cz)

• www stránkách jednotlivých středních škol
• www.vyberskoly.cz
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Děkuji za pozornost.

• Ilona Javorská
• 541 653 525
• javorska.ilona@jmk.cz
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