Vyzvednutí přihlášek na střední školy a zápisového lístku
Vážení rodiče,
● prosím o vyzvednutí přihlášek na střední školy a zápisového lístku, kterým potvrzujete nástup
Vašeho syna/dcery na střední školu. Obojí si prosím vyzvedněte v ředitelně naší školy u paní
Plešové v pondělí 8. 2. 2021 v době od 7:30 do 16:00 (v případě, že se nemůžete v tomto
termínu dostavit z vážných důvodů, kontaktujte sekretářku naší školy paní Plešovou
(telefonní spojení 518 382 342).
●

zápisový lístek musí vyzvednout zákonný zástupce, který je uvedený na
přihlášce na SŠ!

●

vezměte s sebou prosím občanský průkaz
zápisový lístek se k přihlášce nepřikládá, doručíte ho řediteli střední školy až po obdržení
rozhodnutí o přijetí, a to pouze v případě, že chcete, aby Váš syn/dcera se na této škole
vzdělával/vzdělávala (na tiskopise zápisového lístku vyplňujete pouze 1. rámeček, kde
uvedete název školy a obor vzdělání, kam chcete, aby Váš syn /dcera nastoupil/nastoupila)

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021
Změny pro letošní školní rok jsou vyznačeny červeně
Přijímací řízení
●
●
●
●

●

●
●

●

počet kol přijímacího řízení není omezen
pro přijímání do 1. ročníku střední školy (dále jen SŠ) je povinen ředitel školy vyhlásit
nejméně 1 kolo přijímacího řízení
v rámci přijímacího řízení se do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou konala vždy (s
výjimkou uměleckých oborů) jednotná přijímací zkouška - letos změna:
pro přijímací řízení do maturitních oborů může ředitel střední školy rozhodnout nejpozději do
8. března 2021 o nekonání jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky, což
musí do tohoto data zveřejnit na webových stránkách školy a do 19. března 2021 ji sdělí
uchazečům o vzdělání
jednotnou přijímací zkoušku může konat žák ve dvou termínech, i pokud její konání vyžaduje
pouze jedna škola, na níž si podal přihlášku. Termíny jednotných přijímacích zkoušek
(CERMAT) jsou pro čtyřleté obory 12. a 13. dubna 2021.
přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů se konají 12. – 28. 4. 2021
pro 1. kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy 2 termíny pro konání přijímací zkoušky
(jednotné i školní). Žák termín jednotné přijímací zkoušky do přihlášky nepíše – koná
jednotnou přijímací zkoušku podle pořadí škol uvedených na přihlášce. Píše do
přihlášky pouze termín školní příjímací zkoušky, pokud ji škola vyhlašuje.
náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je 12. a 13. 5. 2021

Jednotné přijímací zkoušky
●

mohou konat uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou ve všech
formách vzdělávání (nevztahují se na obory, kde se koná talentová zkouška – mimo
obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou)

●

jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v 1. kole přijímacího řízení

●

konají se formou písemného testu z českého jazyka a literatury a matematiky

●

každý uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (podle
pořadí škol uvedených v přihlášce, pokud vyžaduje konání této zkoušky pouze jedna
škola, potom ji může konat v obou termínech na této škole), do celkového hodnocení
se mu započítává lepší výsledek

●

u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o
uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského
poradenského pracoviště (pedagogicko psychologická poradna na základě vyšetření
vydá doporučení k uzpůsobení přijímacích zkoušek, které zák. zástupce přikládá
k přihlášce)

●

hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %,
v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 % - letos
může ředitel SŠ rozhodnout, že se jednotná přijímací zkouška bude podílet na
celkovém hodnocení jiným poměrem.

●

v letošním školním roce se ruší hodnocení vysvědčení ze 2. pololetí 8.třídy v
přihláškách na SŠ (konkrétně "Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o
některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího
řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí
školního roku 2019/2020. viz věstník MŠMT č.5/2
str.13 https://www.msmt.cz/…020 )

Přihlášky na SŠ
●

●

●

●
●

v 1. kole přijímacího řízení může uchazeč podat 2 totožné přihlášky, kde na každém
formuláři jsou uvedeny 2 školy (žák může napsat na přihlášku jednu školu, ale dva různé
obory vzdělání)
uchazeč si může do oboru s talentovou zkouškou podat 2 přihlášky a na jaře (do 1.3.2021)
si může do ostatních oborů podat opět 2 přihlášky, i když odevzdal zápisový lístek do oboru
s talentovou zkouškou!
bude-li konat žák přijímací zkoušky, musí si dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích
zkoušek, protože stejný termín přijímací zkoušky není důvodem stanovení náhradního
termínu přijímací zkoušky
není-li naplněn počet žáků, může ředitel SŠ nebo konzervatoře vyhlásit další kola
přijímacího řízení
v dalších kolech přijímacího řízení může uchazeč podat neomezené množství přihlášek
(a to i v případě, že se dostal v 1. kole přijímacího řízení, ale neodevzdal zápisový lístek).
Pozor v dalších kolech přijímacího řízení se na každé přihlášce vyplní jen jedna škola!
Pro různá kola přijímacího řízení může ředitel SŠ stanovit různá kritéria přijímacího řízení.

●

zákonný zástupce žáka podává přihlášku vždy přímo řediteli školy, do které se

žák hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky
ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak doporučení
školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními
vzdělávacími potřebami, doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení
(diplomy ze soutěží atd.). Žák může na zadní stranu přihlášky nebo na samostatný
papír sepsat své zájmy, účast a umístění v soutěžích, olympiádách, LŠU a podobně.
Ředitel ZŠ pouze přihlášku potvrdí.
●

přihlášku může žákovi ZŠ vydat škola nebo si ji může uchazeč stáhnout z internetu

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skolya-konzervatore
●

přihlášky se podávají přímo řediteli střední školy (osobně nebo poštou, nejlépe
doporučeným dopisem) do oborů s talentovou zkouškou – do 30.11.2020, do ostatních
oborů – do 1.3.2021

Oznámení písemného rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
●
●

ředitel střední školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům
přijatý uchazeč nemusí dostat písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, ředitel
střední školy pouze zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním
číslem na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup,
tím se považuje rozhodnutí za oznámené

Odvolání
●

v případě, že žák není přijat, může podat odvolání. Odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode
dne doručení rozhodnutí (je možné zaslat poštou i poslední den lhůty).

Zápisový lístek
●

●
●
●
●
●

●

v případě, že je žák přijat na SŠ, musí svůj úmysl vzdělávat se na této škole potvrdit
doručením zápisového lístku řediteli SŠ, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo
uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí (stačí, aby ředitel školy zveřejnil seznam přijatých
uchazečů)
zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán
k přepravě provozovateli poštovních služeb (stačí poslat 10. den poštou)
zápisový lístek vydává žákům základní škola do 15.3.2021
každý žák má nárok na 1 zápisový lístek
zápisový lístek se vydává proti podpisu zákonného zástupce a ověření totožnosti dle
občanského průkazu v ředitelně naší školy u paní sekretářky Vlasty Plešové
v případě ztráty zápisového lístku zákonný zástupce písemně požádá o vydání náhradního
zápisového lístku

výjimkou jsou dva případy, kdy jej
uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (první případ je, když bylo
odvolání uchazeče úspěšné, druhá možnost je v případě uchazeče, který po uplatnění
zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání
bez talentové zkoušky)
zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou;

Informace o střední škole získáte
● na internetových adresách - www.jmskoly.cz
- www.atlasskolstvi.cz
- na internetových adresách jednotlivých škol
● na jednotlivých školách
● v atlasech škol (žákům byly rozdány - Atlas Jihomoravského kraje, Atlas Zlínského kraje)
Informace o přijímacím řízení získáte
● na webových stránkách ministerstva školství http://www.msmt.cz/vzdelavani/strednivzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
● na webových stránkách naší školy ve složce školní poradenské zařízení – výchovný
poradce http://www.zsvelka.cz/doc/59/ a rovněž na Google Classroom v kurzu Přijímací
řízení 9. A
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete na mě obrátit buď prostřednictvím školního emailu nebo
telefonicky na telefonním čísle 518 382 345 (kabinet výchovné poradkyně) nebo 518 329 691
(sborovna druhého stupně).
Hodně štěstí u přijímacího řízení přeje

Výchovná poradkyně
RNDr Darina Sečkařová

ve Velké nad Veličkou 3. 1. 2021

