Přijímací řízení na střední školy
2014/2015

Základní cíle ověřování:
 ověřit organizaci a obsah zadání jednotných testů
 získat poznatky o použití jednotných testů při přijímacím
řízení
 získat podklady pro budoucí právní úpravu přijímacího
řízení
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Kterých oborů se ověřování týká:
 K (gymnázia)
 M (tzv. maturitní obory SOŠ)
 L/0 (maturitní obory, kde je součástí vzdělání odborný
výcvik)

 denní forma studia
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Ověřování se netýká:
 Skupina oborů 82 Umění a užité umění (kde je součástí přijímacího
řízení talentová zkouška)
 Obor Gymnázium se sportovní přípravou
 Nástavbové studium
 Zkrácené studium
 Jiné než denní formy vzdělávání
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Přihlášené školy v Jihomoravském kraji:
 45 středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem (z toho 5 škol
pouze u vybraných oborů vzdělání)

 5 středních škol soukromých
 přehled přihlášených škol v Jihomoravském kraji bude zveřejněn na
www.jmskoly.cz
 přehled přihlášených škol v rámci republiky bude zveřejněn na
www.msmt.cz

 po zveřejnění přehledů zašleme odkazy na všechny ZŠ
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Přijímací řízení do oborů vzdělání
s talentovou zkouškou
•
•
•
•
•

2 přihlášky (nové formuláře)
termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání –
do 30.11.2014
zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ – do 31.10.2014
talentové zkoušky - leden 2015
i v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek v řádném
termínu
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1. kolo přijímacího řízení
• zveřejnění kritérií SŠ – do 31.1.2015
• kritéria přijetí na SŠ:
1. hodnocení na vysvědčení z předchozího
vzdělávání
2. přijímací zkouška
3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
• informace o pilotním ověřování (stanovení podílu testů
na celkovém hodnocení)
• 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)
• termín podání přihlášek do 15.3.2015
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Termíny přijímacích zkoušek
• 22. - 30.4.2015 (v 1. kole nejméně 2 termíny přijímacích
zkoušek)
Pilotní ověřování - řádný termín:
• 15.4.2015 – čtyřleté studium
• 16.4.2015 – šestileté a osmileté studium
Náhradní termíny (omluva do 3 pracovních dnů):
Nepilotní školy – stanoví ředitel SŠ do 1 měsíce od konání
přijímacích zkoušek
Pilotní školy – 14.5.2015
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Změny v přijímacím řízení
pilotní ověřování jednotných přijímacích
zkoušek
nový formulář přihlášky – dvě školy na
jednom formuláři
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Vzory přihlášek
PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU
ve střední škole

do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
ve střední škole
v konzervatoři

Forma vzdělávání – denní

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o zm ěně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Forma vzdělávání – denní, večerní, dálková, distanční, kombinovaná1)

Vyplní uchazeč nebo
zákonný zástupce uchazeče

A

Vyplní uchazeč

A

Číslo přihlášky

nebo zákonný zástupce uchazeče
Příjmení uchazeče
Rodné příjmení3d)

Příjmení uchazeče

Rodné příjmení3d)

Jméno uchazeče3c)

Jméno uchazeče3c)

Datum narození

Datum narození

OZP4) (ZPS)

Telefon (e-mail) uchazeče

ano1)

Adresa pro doručování písemností z přij. řízení,
pokud se nezasílají na adresu trvalého bydliště
uchazeče

ne1)

Telefon, mobil (e-mail)
zákonného zástupce

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o zm ěně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo narození (stát)
Adresa trvalého pobytu

Státní občanství

Místo narození (stát)

Státní občanství

Adresa trvalého pobytu

OZP4) (ZPS)

Telefon (e-mail)

ano1)
ne1)
Telefon, mobil (e-mail) zákonného zástupce

Adresa pro doručování písemností z
přijímacího řízení, pokud se nezasílají na
adresu trvalého bydliště uchazeče

Ročník SŠ

Název a adresa středních škol (uvedené v pořadí podle zájmu)

3)

1. škola:

Název a adresa středních škol (uvedené v pořadí podle zájmu)

Ročník SŠ3)

1. škola:

Zkrácené studium
ano1)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

Termín přijímací zkoušky 3b)

2. škola:

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

(v oboru vzdělání Hudba se uvede i příslušný hudební nástroj)

Zkrácené studium
ano1)

ne1)

2. škola:
Termín přijímací zkoušky 3b)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

(v oboru vzdělání Hudba se uvede i příslušný hudební nástroj)

V

ne1)

dne
2)

Podpis uchazeče

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče Jméno a příjmení
(tiskacím písmem):
Podpis zástupce

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

ano1)
ne1)3b)
Termín přijímací zkoušky

V

dne
2)

Podpis uchazeče

Podpis zástupce
Poznámka: Podpisem přihlášky souhlasí uchazeč se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků
vzdělávání.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

ev.č.:

Posudkový závěr pro obor vzdělání (uvede se jen kód)

ev.č.:

Posudkový závěr pro obor vzdělání (uvede se jen kód)

Poučení: Návrh na přezkoumání lékařského posudku lze podat do 10 pracovních
dnů ode dne jeho předání podle § 46 odst.1 zákona č. 373/2011 Sb.

Poučení:

Návrh na přezkoumání lékařského posudku lze podat do 10 pracovních
dnů ode dne jeho předání podle § 46 odst.1 zákona č. 373/2011 Sb.

Razítko a podpis lékaře

Datum
Poznámka: Předkládá se podle § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Lékařský posudek pro přijetí ke vzdělávání se uvádí jen u oborů vzdělání,
kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Předkládá se podle § 16 odst. 1 písm. c) vyhlášky o pracovnělékařských službách
a některých druzích posudkové péče (vyhláška č. 79/2013 Sb.). Rozsáhlejší posudkový závěr lze uvést do přílohy přihlášky.

Vysvětlivky:

Zkrácené studium

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče Jméno a
přijmení (tiskacím písmem)

Zkrácené studium
ano1)

ne1)

Termín přijímací zkoušky 3b)

1) Nehodící se škrtněte
2) Podává přihlášku podle § 60 odst. 5 školského zákona
3) Uvádí se v případě přijímání do vyššího
ročníku SŠ (§ 63 školského zákona)
3b) Uvádí se jeden z termínů přijímací zkoušky stanovený ředitelem podle § 60 odst. 2 školského zákona
3c) Popřípadě jména
3d) Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího
4) Osoba se zdravotním postižením

Datum:

Poznámka: Předkládá se podle § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Lékařský posudek pro přijetí ke vzdělávání se uvádí jen u oborů vzdělání,
kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č.211/2010 Sb. Předkládá se podle § 16 odst.1 písm.c) vyhlášky o pracovnělékařských službách
a některých druzích posudkové péče (vyhláška č. 79/2013 Sb.). Rozsáhlejší posudkový závěr lze uvést do přílohy přihlášky.

Vysvětlivky:

Razítko a podpis lékaře

1) Nehodící se škrtněte
2) Podává přihlášku podle § 60 odst.5 školského zákona
3) Uvádí se v případě přijímání do vyššího než prvního ročníku SŠ (§ 63 školského zákona)
3b) Uvádí se jeden z termínů přijímací zkoušky stanovený ředitelem podle § 60 odst. 2 školského zákona
3c) Popřípadě jména
3d) Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího
4) Osoba se zdravotním postižením

10

Vzory přihlášek
PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU

Pouze pro evidenční záznamy školy při předběžné evidenci přihlášek

Nástavbové studium ve střední škole

Ročník

Přijímací

Rozdílová zkouška

Drobné závady přihlášky

Přihláška

zkouška/řízení

z předmětu

k odstranění při

došla dne

datum

datum

přijímacím řízení

Vyplní uchazeč
nebo zákonný zástupce

A

Rodné příjmení3d)

Příjmení uchazeče

Jméno uchazeče

3c)

Datum narození

Státní občanství

Místo narození (stát)

Adresa trvalého pobytu

OZP4) (ZPS)

Telefon (e-mail)

ano1)

Adresa pro doručování písemností z přijímacího řízení, pokud
se nezasílají na adresu trvalého bydliště uchazeče

ne1)

Telefon, mobil (e-mail) zákonného
zástupce

Název a adresa střední školy

Ročník SŠ3)

Termín přijímací zkoušky 3b)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

Zkrácené studium
ano1)

ne1)

Řidičský průkaz skupiny3e)
V

dne
2)

Podpis uchazeče

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče Jméno a příjmení
(tiskacím písmem)
Podpis zástupce

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

ev.č.:

Posudkový závěr pro obor vzdělání (uvede se jen kód)

Poučení:

Návrh na přezkoumání lékařského posudku lze podat do 10 pracovních
dnů ode dne jeho předání podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.

Datum

Poznámka: Předkládá se podle § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Lékařský posudek pro přijetí ke vzdělávání se uvádí jen u oborů vzdělání,
kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Předkládá se podle § 16 odst. 1 písm. c) vyhlášky o pracovnělékařských službách
a některých druzích posudkové péče (vyhláška č. 79/2013 Sb.). Rozsáhlejší posudkový závěr lze uvést do přílohy přihlášky.

Vysvětlivky:

1) Nehodící se škrtněte
2) Podává přihlášku podle § 60 odst. 5 školského zákona
3) Uvádí se v případě přijímání do vyššího ročníku SŠ (§ 63 školského zákona)
3b) Uvádí se jeden z termínů přijímací zkoušky stanovený ředitelem podle § 60 odst. 2 školského zákona

Razítko a podpis lékaře

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o zm ěně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o zm ěně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Forma vzdělávání – denní, večerní, dálková, distanční, kombinovaná1)

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU
ve střední škole
Forma vzdělávání – večerní, dálková, distanční, kombinovaná1)
Vyplní uchazeč

A

nebo zákonný zástupce uchazeče

Příjmení uchazeče

Rodné příjmení3d)

Jméno uchazeče3c)
Datum narození

Státní občanství

Místo narození (stát)

Adresa trvalého pobytu

OZP4) (ZPS)

Telefon (e-mail)

ano1)

Adresa pro doručování

ne1)

Telefon, mobil (e-mail)

písemností z přijímacího řízení,
zákonného zástupce
pokud se nezasílají na adresu
trvalého bydliště uchazeče

Název a adresa střední školy

Ročník SŠ3)
Termín přijímací zkoušky 3b)

Zkrácené studium
ano1)

ne1)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

Vysvětlivky:

1) Nehodící se škrtněte
3) Uvádí se v případě přijímání do vyššího než prvního ročníku SŠ (§ 63 školského zákona)
3b) Uvádí se jeden z termínů přijímací zkoušky stanovený ředitelem podle § 60 odst. 2 školského zákona
3c) Popřípadě jména
3d) Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího

3c) Popřípadě jména
4) Osoba se zdravotním postižením
3d) Uvede se pouze v případě,
pokud se liší od příjmení
stávajícího

3e) Uvede se pouze v případě,
pokud je školou vyžadován
jako jedno z kritérií u
přijímacího řízení
4) Osoba se zdravotním postižením
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Jak získat přihlášku?
•
•
•
•

na základní škole
na střední škole
koupit v prodejně s tiskovinami (SEVT)
stáhnout ze stránek MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/strednivzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore
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Možnosti vyplnění formuláře
• použití dvou originálních formulářů

• jeden originál formuláře + kopie (oba
musí být opatřeny originálními podpisy a
razítky)

• elektronické vyplnění formuláře
(vytisknout 2 krát)

jedna škola - dva různé obory vzdělání
stačí podat jednu přihlášku
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Ukázka vyplnění přihlášky
PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU
ve střední škole
Forma vzdělávání – denní

A

Číslo přihlášky

Vyplní uchazeč nebo
zákonný zástupce uchazeče

Příjmení uchazeče

Netrefa

Jméno uchazeče3c)

Vojtěch

Datum narození

18.04.2000

Místo narození (stát)

Brno

Adresa trvalého pobytu
Telefon (e-mail)
Adresa pro doručování písemností z
přijímacího řízení, pokud se nezasílají na
adresu trvalého bydliště uchazeče

Kvikálkov 14, 623 00 Brno
111 222 321
Akvodah 333, 612 00 Brno

Rodné příjmení3d)

Státní občanství

ČR
OZP4) (ZPS)

ano1)
ne1)
Telefon, mobil (e-mail) zákonného
zástupce

321 222 111
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Obecná pravidla pro vyplnění
termínů přijímací zkoušky
• pilotní škola – jen test ČJ + M
termín se nevyplňuje

• pilotní škola – test ČJ, M + vlastní zkouška
vyplňuje se termín jen pro vlastní zkoušku
(22.-30.04.2015)

• nepilotní škola – vlastní zkoušky
vyplňuje se termín pro vlastní zkoušky
(22.-30.04.2015)
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Varianta 1

 obě školy pilotní
 obě jen český jazyk a matematika
3)

Ročník SŠ

Název a adresa středních škol (uvedené v pořadí podle zájmu)
1. škola:

PILOTNÍ

ŠKOLA 1

Zkrácené studium
ano1)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

ne1)

Termín přijímací zkoušky 3b)
nevyplňuje se

OBOR 1
2. škola:

PILOTNÍ

ŠKOLA 2

Zkrácené studium
ano1)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

Termín přijímací zkoušky

3b)

nevyplňuje se

OBOR 2
V
2)
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče
Jméno a příjmení (tiskacím písmem)

ne1)

Dne

Podpis uchazeče

Podpis zástupce
Poznámka: Podpisem přihlášky souhlasí uchazeč se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků
vzdělávání.
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Varianta 2

 obě školy pilotní
 jedna jen český jazyk a matematika
 druhá ČJ + M + vlastní zkouška
3)

Ročník SŠ

Název a adresa středních škol (uvedené v pořadí podle zájmu)
1. škola:
ŠKOLA 1

PILOTNÍ

Zkrácené studium
ano1)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

ne1)

Termín přijímací zkoušky 3b)
nevyplňuje se

OBOR 1
2. škola:
ŠKOLA 2

PILOTNÍ

Zkrácené studium
ano1)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

Termín přijímací zkoušky

3b)

termín 22.-30.04.2015

OBOR 2
V
2)
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče
Jméno a příjmení (tiskacím písmem)

ne1)

Dne

Podpis uchazeče

Podpis zástupce
Poznámka: Podpisem přihlášky souhlasí uchazeč se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků
vzdělávání.
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Varianta 3

 obě školy pilotní
 obě ČJ + M + vlastní zkouška
3)

Ročník SŠ

Název a adresa středních škol (uvedené v pořadí podle zájmu)
1. škola:

ŠKOLA 1

PILOTNÍ

Zkrácené studium
ano1)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

ne1)

Termín přijímací zkoušky 3b)
termín 22.-30.04.2015

OBOR 1
2. škola:
ŠKOLA 2

PILOTNÍ

Zkrácené studium
ano1)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

Termín přijímací zkoušky

3b)

termín 22.-30.04.2015

OBOR 2
V
2)
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče
Jméno a příjmení (tiskacím písmem)

ne1)

Dne

Podpis uchazeče

Podpis zástupce
Poznámka: Podpisem přihlášky souhlasí uchazeč se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků
vzdělávání.
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Varianta 4

 jedna škola pilotní – jen ČJ + M
 druhá škola nepilotní – vlastní zkoušky
3)

Ročník SŠ

Název a adresa středních škol (uvedené v pořadí podle zájmu)
1. škola:

PILOTNÍ

ŠKOLA 1

Zkrácené studium
ano1)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

ne1)

Termín přijímací zkoušky 3b)
nevyplňuje se

OBOR 1
2. škola:

NEPILOTNÍ

ŠKOLA 2

Zkrácené studium
ano1)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

Termín přijímací zkoušky

3b)

termín 22.-30.04.2015

OBOR 2
V
2)
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče
Jméno a příjmení (tiskacím písmem)

ne1)

Dne

Podpis uchazeče

Podpis zástupce
Poznámka: Podpisem přihlášky souhlasí uchazeč se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků
vzdělávání.
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Varianta 5

 jedna škola pilotní – ČJ + M + vlastní zkouška
 druhá škola nepilotní – vlastní zkoušky
3)

Ročník SŠ

Název a adresa středních škol (uvedené v pořadí podle zájmu)
1. škola:

PILOTNÍ

ŠKOLA 1

Zkrácené studium
ano1)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

ne1)

Termín přijímací zkoušky 3b)
termín 22.-30.04.2015

OBOR 1
2. škola:
ŠKOLA 2

NEPILOTNÍ

Zkrácené studium
ano1)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

Termín přijímací zkoušky

3b)

termín 22.-30.04.2015

OBOR 2
V
2)
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče
Jméno a příjmení (tiskacím písmem)

ne1)

Dne

Podpis uchazeče

Podpis zástupce
Poznámka: Podpisem přihlášky souhlasí uchazeč se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků
vzdělávání.
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Varianta 6

 obě školy nepilotní – obě vlastní zkoušky
3)

Ročník SŠ

Název a adresa středních škol (uvedené v pořadí podle zájmu)
1. škola:
ŠKOLA 1

NEPILOTNÍ

Zkrácené studium
ano1)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

ne1)

Termín přijímací zkoušky 3b)
termín 22.-30.04.2015

OBOR 1
2. škola:
ŠKOLA 2

Zkrácené studium

NEPILOTNÍ
Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

ne1)

Termín přijímací zkoušky

3b)

termín 22.-30.04.2015

OBOR 2
V
2)
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče
Jméno a příjmení (tiskacím písmem)

ano1)

Dne

Podpis uchazeče

Podpis zástupce
Poznámka: Podpisem přihlášky souhlasí uchazeč se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků
vzdělávání.
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Varianta 7

 jedna škola – dva obory
• 1. pilotní obor (jen ČJ + M)
• 2. nepilotní obor (vlastní zkoušky)
3)

Ročník SŠ

Název a adresa středních škol (uvedené v pořadí podle zájmu)
1. škola:
ŠKOLA 1

Zkrácené studium
ano1)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

PILOTNÍ

OBOR 1

ne1)

Termín přijímací zkoušky 3b)
nevyplňuje se

2. škola:
ŠKOLA 1

Zkrácené studium
ano1)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

Termín přijímací zkoušky

NEPILOTNÍ

OBOR 2
V
2)
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče
Jméno a příjmení (tiskacím písmem)

ne1)

Dne

3b)

termín 22.-30.04.2015

Podpis uchazeče

Podpis zástupce
Poznámka: Podpisem přihlášky souhlasí uchazeč se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků
vzdělávání.

22

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

ev.č.:

Posudkový závěr pro obor vzdělání (uvede se jen kód)

Poučení: Návrh na přezkoumání lékařského posudku lze podat do 10 pracovních
dnů ode dne jeho předání podle § 46 odst.1 zákona č. 373/2011 Sb.
Datum:

Razítko a podpis lékaře

Poznámka: Předkládá se podle § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Lékařský posudek pro přijetí ke vzdělávání se uvádí jen u oborů vzdělání,
kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č.211/2010 Sb. Předkládá se podle § 16 odst.1 písm. c) vyhlášky o pracovnělékařských službách
a některých druzích posudkové péče (vyhláška č. 79/2013 Sb.). Rozsáhlejší posudkový závěr lze uvést do přílohy přihlášky.
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Vyplní škola

B

nebo uchazeč

IZO školy4)

Chování a prospěch uchazeče ze školy 5) – výpis hodnocení
Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a
další7)

Ročník (slovně)
Předmět (povinné a volitelné předměty)

1.

2.

1.

2.

Průměrný prospěch6)

Listů příloh:

Kulaté razítko a podpis ředitele školy1)
nebo
Podpis uchazeče1)
Poznámky: Datum podání rozhoduje o zařazení do příslušného kola přijímacího řízení
Na str. B se potvrzuje správnost výpisu známek z vysvědčení

Vysvětlivky:

1) Nehodící se škrtne
2) Podává přihlášku podle § 60 odst.5 školského zákona
3) Uvádí se v případě přijímání do vyššího ročníku SŠ (§ 63 školského zákona), na víceletých gymnáziích i jde-li o vyšší stupeň (§ 61 odst.3 školského zákona),

4) IZO školy – identifikační číslo zařízení uvedené v Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku (dříve sítě)
5) Vyplní škola (zpravidla základní nebo příslušná střední škola) nebo uchazeč. Uvede se chování a prospěch v návaznosti na kritéria přijímání
zpravidla za poslední dva ročníky základní, speciální nebo příslušné střední školy (§1 a 3 vyhlášky č.671/2004Sb.), nebo se přiloží ověřené kopie vysvědčení.

Pro zkrácené studium se přikládají doklady požadované pro přijímací řízení na základě § 84 a 85 školského zákona
6) Průměrný prospěch ze všech povinných vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa
7) Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání
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Zápisové lístky
• vydává – základní škola
– krajský úřad (příslušný podle místa trvalého pobytu)
• náhradní zápisový lístek
• odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů
od oznámení (zveřejnění nebo doručení) rozhodnutí

• zápisový lístek lze uplatnit jen jednou (zpětvzetí je možné
pouze v případě přijetí na základě odvolání)
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Odvolací řízení
• ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
prostřednictvím ředitele střední školy
(je možné zaslat poštou i poslední den lhůty)
• autoremedura
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Další kola přijímacího řízení
• počet kol přijímacího řízení není omezen
• zcela v režii střední školy
(stanovení počtu volných míst, kritérií, termínů)
• neomezené množství přihlášek – vyplní se jen
jedna škola (jedna kolonka)
• SŠ zveřejní ve škole + způsobem umožňujícím
dálkový přístup
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Přehled volných míst na SŠ
• po 1. kole přijímacího řízení bude přehled volných míst
na středních školách všech zřizovatelů zveřejněn na
www.jmskoly.cz
• SŠ zveřejní volná místa:
ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup
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Pilotní ověřování přijímacího řízení
TESTY
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Základní rysy testů
• jednotné pro danou věkovou kategorii
• jednotné pro každé kolo testování
• metoda administrace zkoušek: tužka –
papír (testový sešit a záznamový arch)
• jednotné předměty – český jazyk a
literatura, matematika a její aplikace
30

Základní rysy testů
• otevřené a uzavřené testové úlohy
• každý test ohodnocen max. 50 body
• každý test 60 minut
•

pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami nebude
v rámci pilotního projektu připravováno modifikované zadání (ředitel
SŠ může rozhodnout na základě posudku školského poradenského
zařízení zejména o prodloužení předepsané lhůty pro zpracování
testů)
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Jednotná administrace
testů
• ve všech školách v jednotném čase
• před konáním každého testu 15 min.
administrace určená k poskytnutí základních
informací uchazečům a rozdání testů
• 60 min. konání testu
• po ukončení každého testu 10 min. administrace
určená na vybrání testů
32

Kategorie testů dle věku
uchazečů
• testy pro uchazeče z 9. ročníku ZŠ
• testy pro uchazeče z 5. ročníku ZŠ
• testy pro uchazeče z 7. ročníku ZŠ
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Obsah testů
• český jazyk a literatura
• matematika a její aplikace
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Rozsah testů
• stanoven Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání
• Standardy pro základní vzdělávání
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/standardy-pro-zakladnivzdelavani-1
35

Cíl testů
• prověřit podstatné dovednosti a vědomosti
uchazečů pro úspěšné vzdělávání v
oborech středního vzdělání ukončených
maturitní zkouškou
• (ilustrační testy – budou zveřejněny do
31.1.2015)
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Místo konání testů
• v řádném termínu – uchazeč koná ve
škole, kterou uvedl v přihlášce jako první
• pokud tato škola není do „pilotu“
přihlášena, koná testy ve škole, kterou
uvedl v přihlášce v druhém pořadí
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Český jazyk a literatura
• uzavřené testové úlohy (úlohy s výběrem
odpovědi ze 4 alternativ, úlohy přiřazovací,
uspořádací a svazky dichotomických úloh)
• otevřené testové úlohy
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Matematika
• uzavřené testové úlohy (úlohy s výběrem
odpovědi z 5 alternativ, úlohy přiřazovací,
svazky dichotomických úloh)
• otevřené testové úlohy (bude požadován a
hodnocen i postup řešení)
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Vyhodnocení výsledků
• po ukončení zkoušky - záznamové archy
budou neprodleně naskenovány a
odeslány pomocí duplexního skeneru
datového digitalizačního terminálu do
Centra
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Hodnocení uzavřených úloh
• automaticky informačním systémem
Centra dle klíče správných řešení
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Hodnocení otevřených úloh
• hodnotitelé určení Centrem (každou úlohu
vždy 2 hodnotitelé, v případě jejich neshody
rozhodne vedoucí hodnotitel)
• hodnocení dle metodiky zpracované Centrem
• anonymní, elektronicky přes webové rozhraní
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Zpracování výsledků zkoušek
• centrálně
• registrovaná škola obdrží výstupní sestavu s
výsledky jednotlivých uchazečů
- členění po ročnících ZŠ a oborech vzdělání
- všech uchazečů (kteří školu volili jako první i
náhradní variantu)
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Zpětná vazba pro ZŠ – informace
•
•
•
•

zpracuje Centrum
pro každé IZO školy zvlášť
pro každý předmět zvlášť
průměrná úspěšnost žáků školy po kvartilech
(zaokrouhlení na 2 des. místa)
• čistá neúspěšnost (zaokrouhlení na 2 des.
místa)
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Důležité odkazy
• http://www.msmt.cz/vzdelavani/strednivzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore
• http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl2015-1404035005.html
• http://www.jmskoly.cz
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