Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020
1. PŘIHLÁŠKA
Opět budou podávány maximálně 2 přihlášky. Dva formuláře obdrží žáci ve škole. Na
přihlášce se uvádí obě školy – pořadí je libovolné, ale na obou přihláškách musí být stejné.
1. pořadí = 1. termín, 2. pořadí = 2. termín.
Pokud to střední škola požaduje, necháte přihlášku potvrdit lékařem.
Podle kritérií přijímacího řízení, které nejpozději do 31.1. 2020 musí zveřejnit každá střední
škola, doplníte přihlášku o další doklady. Může to být například zpráva pedagogickopsychologické poradny.
Přihlášky musíte nejpozději do 2. 3. 2020 doručit (osobně nebo doporučeně poštou) na
příslušnou střední školu.

2. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
•
•

•

•
•

•
•
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konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou
jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český
jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
pozvánku ke konání jednotné zkoušky nebo talentové zkoušky v prvním kole
přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání
této zkoušky.
jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech – 14. a
15. 4. 2020 pro 4leté obory, 16. a 17. 4. 2020 pro 6 a 8letá gymnázia
v případě konání přijímacích zkoušek na 2 střední školy s maturitním oborem bude
vybrán lepší výsledek – jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a lepší
výsledky budou zaslány školám
pozor: pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku na školu s maturitním oborem,
koná jednotnou zkoušku pouze jednou
školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií
přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení
uchazeče nejméně 60% a v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium
se sportovní přípravou nejméně 40%
vedle jednotné přijímací zkoušky si může škola stanovit i školní přijímací zkoušku.
případná neúčast (nemoc) musí být řádně omluvena, uchazeč pak bude mít
k dispozici 2 náhradní termíny – 13. 5. (za 1. termín) a 14. 5. 2020 (za 2. termín)
V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dní od vydání rozhodnutí (internetové
stránky školy) potvrdit váš zájem vzdělávat se na škole tím, že doručíte na zvolenou
školu svůj zápisový lístek, který obdržte na ZŠ.

Pozor! V případě přijetí na obě školy zvažte dobře své rozhodnutí. Zápisový lístek lze
využít jen jednou. Vzít jej zpět a použít na jiné škole lze pouze v případě úspěšného odvolání.
Výjimkou je přestup ze školy s talentovou zkouškou.
Písemné rozhodnutí musí být zasláno nepřijatým uchazečům.
Odvolání proti nepřijetí je nutno podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí.
V případě neúspěchu v 1. kole přijímacího řízení využijete 2. kolo přijímacího řízení. Je však
nutno počítat s užším výběrem škol. Ve 2. kole není počet přihlášek omezen. Termíny stanoví
ředitel školy.

Přijímací řízení pro obory s talentovou zkouškou se liší termíny. Kritéria přijímacího řízení
škola uveřejní do 30. 10. 2019. Termín pro podání přihlášky řediteli SŠ je do 2. 12. 2019.
Neúspěšný uchazeč (ale i úspěšný) může podat do 1. 3. 2020 dvě přihlášky na SŠ bez
talentové zkoušky.
Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou proběhne ve 2 termínech mezi
2. 1. – 15. 1. 2020
Výsledky talentové zkoušky budou zaslány uchazeči do 20. 1. Pokud uchazeč vykoná
talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Po vyhodnocení všech výsledků
přij. řízení pak ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí
uchazečů mezi 5. – 15. 2 2020.

Zápisový lístek obdrží rodiče žáků v ZŠ proti podpisu v březnu 2020 od výchovné poradkyně
Mgr. Martiny Šmídové.
Více podrobností najdete na www.msmt.cz – jednotné přijímací zkoušky na SŠ nebo přímo
na adrese www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore
Informace o konkrétních školách hledejte na www.infoabsolvent.cz, včetně odkazů na jejich
webové stránky.
Kontakt na PPP Benešov: tel. 317 722 904
Mgr. Martina Šmídová

