Přijímací řízení na SŠ a SOŠ 2018/2019
Žáci si mohou podat maximálně 2 přihlášky.
- na obor s talentovou zkouškou - do 30. 11. 2018
- na ostatní školy - do 1. 3. 2019
Termíny zkoušek
- obor s talentovou zkouškou - od 
2. do 15. ledna 2019
- 4leté obory vzdělání:
1. termín: 12. dubna 2019 (pátek)
2. termín: 15. dubna 2019 (pondělí)
- 6letá a 8letá gymnázia:
1. termín: 16. dubna 2019 (úterý)
2. termín: 17. dubna 2019 (středa)
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené
obory
1. termín: 13. května 2019 (pondělí)

2. termín: 14. května 2019 (úterý)

Jednotná zkouška
Jednotná zkouška z českého jazyka(60 minut) a matematiky(70 minut).
Uchazeč má možnost jednotnou zkoušku konat dvakrát – započítává se lepší
výsledek.
V prvním termínu uchazeč koná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na 1. místě.
Jednotná


kritéria přijímacího řízení musí být vyhlášena nejpozději do 31. ledna

2019
.

Výsledky přijímacího řízení u přijatých uchazečů se vyhlašují formou zveřejnění
seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro
přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v
prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu).
Nepřijatým uchazečům se jako doposud oznamuje výsledek přijímacího řízení
zasláním rozhodnutí písemně.
Zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který
rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč
chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

ODVOLÁNÍ:
V případě nepřijetí lze podat odvolání do tří dnů od doručení rozhodnutí.
Odvolání podávají rodiče uchazeče.
Další informace k PŘ:
www.cermat.cz
www.seznamskol.eu
www.atlasskolstvi.cz
www.zkousky-nanecisto.cz
www.vaseprofese.cz
www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly
www.infoabsolvent.cz
www.istp.cz
www.scio.cz

