PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ A
VÍCELETÁ GYMNÁZIA
Průvodce pro žáky i rodiče
ZŠ 28.ŘÍJNA, TURNOV

VÝBĚR SŠ –ZDROJE INFORMACÍ I.
EDUCA MY JOB veletrh vzdělávání a práce –
kariérní poradenství, testování jazykových znalostí …
 Burzy škol
 Návštěvy SŠ v rámci dnů otevřených dveří https://www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/
 Zajištění exkurzí (GYTU; SOU Škoda, Ml. Boleslav;
OAHŠ Jemný technik (Optik),…)
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VÝBĚR SŠ –ZDROJE INFORMACÍ II.
Propagační letáky – nástěnka u ředitelny, + ve třídách
 U výchovné poradkyně ☺
 Katalog: Atlas školství v Libereckém kraji (dostane
každý žák)
 Na webových stránkách středních škol
 Opakovanou návštěvou IPS na ÚP Semily (poradci pro
volbu povolání, testování schopností a předpokladů pro
studium: paní Bílková, tel. 950 160 422)
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VÝBĚR SŠ – DALŠÍ ZDROJE
INFORMACÍ
 www.edulk.cz
 http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly
 http://www.infoabsolvent.cz

- Profitest
 Nástěnka pro deváťáky (padlet.com)
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PŘIHLÁŠKY
Přihlášku obdrží žák spolu s pololetním
vysvědčením (uchazeči o uměleckoprůmyslové
SŠ a sportovní gymnázia ihned po dohodě s
výchovným poradcem – termín podání je do 30.
listopadu)
 Pro první kolo přijímacího řízení lze podat dvě
přihlášky na 2 střední školy – to platí i pro
žáky pátých nebo sedmých ročníků, kteří se hlásí
na víceletá gymnázia
 V dalších kolech počet oborů již není omezen.
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FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

ZPŮSOB VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY
 Každý

žák dodá NEJPOZDĚJI do 20. ledna 2023
předvyplněnou přihlášku nanečisto, kde zkontroluje
osobní údaje a vyplní názvy a adresy SŠ + kódy
oborů podle svojí preference.
 Na základě této předvyplněné přihlášky dostane
každý žák začátkem února své dvě originální (školou
vyplněné) přihlášky s podpisem ředitele a razítkem
školy.
 Rodič s žákem tyto přihlášky podepíšou.
 Potvrzení o zdravotní způsobilosti si nechá žák
vystavit na první stranu přihlášky lékařem pouze
u SŠ, které to požadují.
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SCHOPNOSTI, VĚDOMOSTI, ZÁJMY,
TALENT UCHAZEČE A DALŠÍ ...
Do kolonky Schopnosti, zájmy uchazeče... zapište:
 úspěchy z vědomostních žákovských soutěží
a olympiád (z 8. - 9. třídy) a potvrďte
přiložením kopie diplomu, certifikátu …
 Aktuální volnočasové aktivity a uveďte instituci,
která činnost tuto zaštiťuje, případně doložte
potvrzení - razítko + podpis organizace;
vysvědčení (ZUŠ),...
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ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK
 Potvrzené

přihlášky poté odevzdá uchazeč
(žák) osobně nebo doporučenou poštou
sám na zvolené střední školy nejpozději
do 1. 3. 2023

 Přihlášky

na konzervatoře a umělecké
školy se odevzdávají do konce listopadu.

 Základní

škola nezodpovídá za chybně
vyplněné údaje a pozdní odevzdání.
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – PŘÍJÍMACÍ
ZKOUŠKY
❑ Zveřejnění požadavků pro uchazeče musí být zveřejněny

na webových stránkách SŠ:
❑ do 31. 1.
❑ do 31. 10. (u oborů s talentovou zkouškou)
❑ Ve všech oborech s maturitou bude probíhat jednotná
zkouška z ČJ a literatury + matematiky + ?
❑ Hodnotí se:
❑ vysvědčení ze ZŠ
❑ výsledky jednotné zkoušky (min. 60 %, u gymnázií se
sport. přípravou min. 40%)
❑ školní přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky
❑ výsledky v soutěžích a olympiádách a k další
vědomosti a aktivity uchazeče
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TERMÍNY U MATURITNÍCH OBORŮ:
(MIMO OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU A UČEBNÍ
OBORY)
Pro 1. kolo přijímacího řízení se stanovují
nejméně 2 termíny konání:
 Termíny pro čtyřleté obory:
13. a 14. dubna 2023
 Termíny pro víceletá gymnázia:
17. a 18. dubna 2023
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VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Ředitel SŠ:
ukončí hodnocení přijímací zkoušky do 2 pracovních
dnů od zhodnocení CERMATEM, nebo od 22. dubna
do 30. dubna 2023
 u oborů s talentovou zkouškou od 5. února do 15.
února 2023
 zveřejní na webu školy seznam přijatých uchazečů a
nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.
Informace o konání dalších kol přijímacího řízení
včetně počtu volných míst, termínu konání přijímací
zkoušky a termínu podání přihlášky naleznete na
http://www.edulk.cz v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
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ZÁPISOVÝ LIST (POTVRZENÍ ÚMYSLU
STUDIA NA KONKRÉTNÍ SŠ)
1.

2.
3.

4.

Zápisový list obdrží žák nebo rodič proti podpisu od
výchovného poradce.
Zápisové listy eviduje ZŠ.
Zápisový list se odevzdá na příslušné SŠ do 10
PRACOVNÍCH dnů po vyhlášení výsledků přijímacího
řízení. = Lhůta pro uplatnění zápisového listu (nebo
případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy
zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek
přijímacího řízení.
Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona
neumožňuje (Výjimka: u oborů s talentovou zkouškou +
kladně vyřízené odvolání)
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VÝJIMKY PRO VZETÍ ZÁPISOVÉHO LISTU
ZPĚT
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění
na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné (novela
§ 60a odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání
zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě
odvolání NEBO přijetí do oboru s talentovou zkouškou.
Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího
řízení byl na základě odvolání přijat.
6) Při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní
zápisový list za těchto podmínek:
 čestné prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák
neuplatnil a neuplatní na SŠ
 toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák
 zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ
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ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ
Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje
výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí
písemně.
 I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí
o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po
dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za
doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů
pro případné odvolání.
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ZKOUŠKY NANEČISTO ☺
 http://www.cermat.cz
 https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-

ss
 Příprava

na SŠ (např. gymnázium Turnov,
Semily, …) + sledujte webové stránky
středních škol
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Všem žákům přejeme
dobrou volbu SŠ, hodně
štěstí u přijímaček i
následném studiu
☺
Mgr. Hana Brichová za ZŠ 28. října
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