Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2015/2016
- podrobnější údaje najdete na www.msmt.cz
- seznamy škol a jiné informace naleznete také na:
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.cermat.cz
S dotazy se můžete kdykoliv obrátit na výchovnou poradkyni na základní škole – Mgr. Zuzanu Benešovou
(tel.721 582 135, emailem zuzanaben@seznam.cz), osobní setkání po předběžné domluvě.
Pokyny k přijímacímu řízení ve školním roce 2015/2016 (souvisí s materiálem „Vyhlášení pokusného
ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve
školním roce 2015/2016 “ ze dne 10.září 2015, č.j. MSMT 26724/2015-3
1. Obecné informace
- v rámci prvního kola mají žáci možnost podat dvě přihlášky (dvě střední školy, dva obory vzdělání)
- přihlášku si lze stáhnout na webu MŠMT - www.msmt.cz, koupit v prodejnách SEVT, případně ji může poskytnout
SŠ či ZŠ (denní forma vzdělání – růžový podtisk, obory s talentovou zkouškou – modrý podtisk), je možné podávat
správnou přihlášku i v černobílé kopii
- obě přihlášky budou totožné, na každou se ve stejném pořadí uvádějí dvě školy a dva obory vzdělání (mohou být i
dva obory na jedné škole), na zvoleném pořadí škol nezáleží (pouze v případě, kdy se obě SŠ budou účastnit
pilotních testů, žák vykonává test na SŠ, která je uvedena na 1. místě)
- v kolonce termín přijímací zkoušky se uvádí termín „školní“ přijímací zkoušky, ten je stanoven ředitelem SŠ,
termín pilotního testu se na přihlášku nepíše, je pevně dán
- lékařský posudek v přihlášce se vyplňuje pouze u oborů, u kterých je to požadováno (obyčejně stačí jen na
přihlášce, obsáhlejší – např. zdravotnické školy - v příloze)
- první stranu přihlášky vyplňuje zákonný zástupce či uchazeč, výpis známek na druhé straně vyplní a potvrdí škola
(je možné vyplnit pouze jednu přihlášku a před podepsáním uchazeče a zákonného zástupce a potvrzením školou
lze vyplněnou přihlášku okopírovat)
- přehled oborů a počty přijímaných uchazečů na své SŠ zveřejní ředitelé příslušné školy do 31. října 2014 na svých
webových stránkách
- vyplněné přihlášky na obě zvolené střední školy musí být odevzdány nebo doporučeně zaslány zákonným
zástupcem do 15. března 2016
- vyplněné přihlášky pro umělecké obory musí být odevzdány nebo doporučeně zaslány na SŠ zákonným zástupcem
do 30. listopadu 2015
2. Postup při přijímání v oborech vzdělání, kde se konají jednotné testy
- jednotné testy budou konat uchazeči do SŠ, které se přihlásily k pilotnímu ověřování - obory gymnázium, obory
kategorie „M“ a „LO“, (netýkají se SŠ s talentovou zkouškou ani oborů zakončených učňovskou zkouškou)
- seznam SŠ, které budou konat jednotné testy, bude k dispozici na krajských úřadech a CZVV je zveřejní v listopadu
2015 na http://www.cermat.cz/.
- ředitel SŠ uvádí tuto skutečnost při vyhlášení kritérií pro přijímací řízení – nejpozději do 31. ledna 2016 (škola
nemusí do pilotního ověřování přihlásit všechny své obory)

- jednotné testy uchazeč koná v řádném termínu ve škole uvedené na prvním místě v přihlášce (pokud ta se
pilotního ověřování neúčastní, ve škole na druhém místě) v těchto termínech:
Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

pátek 15. 4. 2016

13. 5. 2016

Šestileté a osmileté

pondělí 18. 4. 2016

13. 5. 2016

- kromě toho ředitel SŠ může stanovit ještě „školní přijímací zkoušky“, které proběhnou v termínech stanovených
ředitelem SŠ
- jednotná pilotní zkouška se skládá ze dvou testů – z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace
- žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (např. s SPU) mohou zažádat na základě doporučení PPP o prodloužení
času ke zpracování testů, rozhoduje ředitel SŠ
- náhradní termín je určen žákům, kteří se z vážných důvodů nemohou zúčastnit řádného termínu a jsou omluveni
(písemně do tří dnů)
- výsledek jednotných testů nemůže být jediným kritériem pro přijetí, další kritéria stanoví ředitel SŠ
- ilustrační testy z ČJL a z M budou žákům k dispozici od 8. února 2016 na webových stránkách Centra
www.cermat.cz, loňské ilustrační testy jsou k dispozici tamtéž již teď
- stanovení podílu hodnocení jednotných testů na celkovém hodnocení uchazeče je v pravomoci ředitele příslušné
SŠ (kromě toho musí ohodnotit výsledky žáka ze základní školy, dále započítává výsledky případné „školní“ zkoušky
na SŠ, je možné i zohlednit výsledky v různých soutěžích apod.)
3. Postup při přijímání v oborech vzdělání, kde se nekonají jednotné testy a v dalších kolech přijímacího řízení
- přijímací řízení s jednotnými testy se ve školním roce 2015/2016 netýká SŠ, které nejsou do pilotního ověřování
přihlášeny, oborů s talentovou zkouškou a oborů vzdělání jiné formy studia než denní
- oborů s talentovou zkouškou se pilotní ověřování netýká – přihláška s modrým podtiskem – uvádějí se nově obě
zvolené školy na jednu přihlášku do 30. listopadu 2015
- přijímací kritéria zveřejní ředitelé SŠ do 31. ledna 2016, též rozhodnutí o tom, zda jedním z nich bude pilotní
přijímací zkouška či ne
- ředitel vyhlašuje dva termíny přijímacích zkoušek od 22. dubna do 30.dubna 2016, tyto termíny se uvádí na
příslušné přihlášce
4. Zápisový lístek
- zápisový lístek obdrží uchazeč proti podpisu na své ZŠ do 15. března 2016 (do uměleckých oborů do 30. listopadu
2015) – lístek je evidován
- zápisový lístek uchazeč odevzdá na vybrané SŠ nejpozději 10 dní po vyhlášení výsledků přijímacího řízení
(míněno zveřejnění v budově školy či na internetu) – nečekat na písemné oznámení o přijetí
- výsledky na všech SŠ mohou být zveřejněny nejdříve 22. dubna 2016 (výsledky oborů s talentovými zkouškami
budou známy v lednu 2015)
- zápisový lístek se nemůže přenášet na další SŠ (toto lze pouze v případě přijetí na odvolání nebo v případě přijetí
na školu bez talentových zkoušek ze školy s talentovými zkouškami)

- v případě ztráty zápisového lístku je nutné podat žádost o nové vydání zápisového lístku, doložit ji prohlášením,
že původní zápisový lístek nebyl použit, nový zápisový lístek bude označen jako „náhradní“

5. Další kola přijímacího řízení
- odvolání proti výsledku přijímacího řízení se podává prostřednictvím střední školy, která rozhodnutí vystavila,
k příslušnému krajskému úřadu, a to do třech pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí, odvolací orgán
rozhodne do 30 dnů od doručení odvolání
- v dalších kolech přijímacího řízení se může podat libovolné množství přihlášek, na každou přihlášku se pak vyplní
pouze jedna střední škola
- v případných dalších přijímacích kolech ředitel SŠ stanoví, zda výsledek z jednotného pilotního testu bude jedním
z kritérií přijímacího řízení na jeho SŠ, dále stanoví i další kritéria pro přijetí

6. Rady na závěr
- během podzimu si vytypujte několik středních škol, pečlivě prostudujte jejich webové stránky, nabídky oborů,
informace o Dnech otevřených dveří, informace o případných přípravných kurzech na přijímací zkoušky, nabídky
přijímacích zkoušek nanečisto, požadavky k přijímacím zkouškám (POZOR – mohou se měnit až do 31.ledna 2016),
předpokládaný počet přijímaných studentů
- navštivte Dny otevřených dveří na vybraných školách
- v případě nejistoty v informacích kontaktujte přímo vybrané školy telefonem, mailem či osobně

Zpracovala: Mgr. Zuzana Benešová, výchovná poradkyně ZŠ

