Informace pro rodiče žáků 5.,7. a 9. tříd
o průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2017/18








Ředitel SŠ zveřejní kritéria přijímacího řízení (do 31.10.2017 – obory s talentovými
zkouškami, do 31.1.2017 – ostatní obory).
Do těchto kritérií patří:
- vysvědčení
- talentové zkoušky (umělecké školy, konzervatoře, sportovní školy)
- jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky (všechny maturitní obory, šestileté
i osmileté studijní obory), nevztahuje se na školy s talentovými zkouškami a konzervatoře, týká
se ale gymnázií se sportovní přípravou)
- školní přijímací zkouška (je-li stanovena)
- další skutečnosti (schopnosti, vědomosti, zájmy)
- další potřebné doklady (doporučení PPP, SVP)
Uchazeči o maturitní obory konají Jednotnou přijímací zkoušku, která je
organizována MŠMT prostřednictvím agentury Cermat, skládá se z didaktického testu
z českého jazyka a matematiky.
Ředitel SŠ rozhoduje o přizpůsobení podmínek u uchazečů se speciálními vzdělávacími
potřebami (navýšení časového limitu) a výsledky jednotné zkoušky (vyhodnocuje Cermat) je
povinnen zahrnout 60% (u gymnázia se sportovním zaměřením 40%) do celkového hodnocení
uchazeče.
Ředitel SŠ může zároveň u maturitního oboru rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky,
kterou uchazeč skládá zároveň s jednotnou přijímací zkouškou.
Uchazeči o nematuritní obory konají pouze školní přijímací zkoušku!
Termíny přijímacích zkoušek:
a) obory s talentovými zkouškami – 2. – 15.1.2018
b) konzervatoře 15. – 31. 1. 2018
c) gymnázia se sportovní přípravou 2. – 15.2.2018
d) jednotné přijímací zkoušky (čtyřleté maturitní obory, gymnázia)12. a 16.4. 2018
e) jednotné přijímací zkoušky (šestiletá a osmiletá gymnázia) 13. a 17.4.2017
f) školní přijímací zkoušky ( nematuritní obory) 12. – 28.4.2018 (obory s MZ)
G) školní přijímací zkoušky (ostatní obory)



Na konci I. pololetí žáci obdrží výpis z vysvědčení za 1. pololetí 5., 7. nebo 9. ročníku.



V pondělí 12. února 2018 bude rodičům předán zápisový lístek na střední školy spolu
se dvěma přihláškami, na kterých bude vyplněno jméno žáka, rok jeho narození a studijní
prospěch v osmém ročníku (ev.čtvrtém,šestém) a v 1. pololetí devátého(ev.pátého,sedmého)
ročníku. Na přihláškách budou dále školou uvedeny studijní průměry v jednotlivých pololetích,
přihlášky budou opatřeny podpisem ředitele školy a razítkem školy. Údaje týkající se vybrané
střední školy, zvoleného studijního oboru, vybraného termínu přijímací zkoušky
vyplňují zákonní zástupci žáka. Stejně tak vyplňují kolonku týkající se zvláštních schopností,
vědomostí, zájmů a talentu uchazeče, případné dosažené úspěchy dokládají rodiče ve zvláštní
příloze, která obsahuje kopie diplomů, certifikátů apod. Stejně tak zprávy z PPP přiloží rodiče
k přihláškám na zvolené střední školy dle vlastního uvážení.



Dvě přihlášky a zápisový lístek budou rodičům žáků pátých, sedmých a devátých tříd
předány v pondělí 12. února 2017 v době od 15:00 do 16:00 hod následující formou:
zákonní zástupci se dostaví v daný časový interval do sborovny školy, kde jim budou oproti
podpisu dané dokumenty vydány.



Dvě přihlášky na dvě různé školy, nebo dva různé obory jedné školy( je potřeba také
podat 2 přihlášky) je třeba volit tak, aby se nekryly termíny 1. kola přijímacích zkoušek –
stejný termín s jinou školou či oborem není důvodem ke stanovení náhradního termínu.



Rodiče jsou povinni do 1. března 2018 (v případě uměleckých škol a škol s talentovou
zkouškou do 30. listopadu 2017) dodat přihlášky na zvolené střední školy (spolu
s případnou přílohou). Pozor: nestačí dát 1. 3. 2018 listovní zásilku obsahující přihlášku
na poštu, ta již musí být v uvedený den (tj. 1. 3. 2018) fyzicky evidována na dané střední škole.
Pokud tomu tak nebude, přihláška je neplatná a ředitel školy žáka do přijímacího řízení nezařadí.



Ředitel příslušné SŠ informuje o výsledcích přijímacího řízení do 3 pracovních dnů
formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (pod registračním číslem) na
veřejně přístupném místě ve škole (zůstávají zveřejněny nejméně 15 dní).



Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům neposílá!!!



Písemně se oznamuje výsledek pouze nepřijatým uchazečům.



Po přijetí jsou zákonní zástupci žáka povinni do 10 pracovních dnů po vyhlášení
výsledků odevzdat ředitelství dané střední školy jeho zápisový lístek. Teprve na
základě jeho odevzdání je žák na danou střední školu přijat!!!
Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a
nabídne jeho místo ve druhém kole přijímacího řízení.



Zápisový lístek lze nově uplatnit pouze jednou, tzn. nelze jej stáhnout a uplatnit na
jiné škole!!! To neplatí v případě, že chce zápisový lístek uplatnit na škole, kde byl přijat na
základě odvolání. Ve většině případů tedy po odevzdání zápisového lístku na určitou školu nelze
již zápisový lístek stáhnout a použít ho k přijetí na jinou střední školu – proto je třeba rozhodnutí
o nástupu na danou střední školu (o odevzdání zápisového lístku) dobře zvážit!!!



Pokud žák není na danou střední školu přijat, má právo se odvolat. Musí tak ale učinit
do 3 pracovních dnů od obdržení výsledků přijímacích zkoušek (nejpozději třetí den
musí být doporučený dopis obsahující odvolání se proti rozhodnutí dané střední školy odevzdán
na poštu).



Do dalších kol se mohou uchazeči hlásit pouze na těch školách, které druhá a další kola
vypisují. ( Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na daných školách.)

Vypracovala: Mgr. Alexandra Vokřálová

…………………………………………………………………………………………………………………………
POTVRZUJI,
že jsem byl ZŠ, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace informován o průběhu přijímacího řízení
na střední školy ve školním roce 2017/18
V Brně dne ………………………..
Podpis zákonného zástupce
…………………………………….

