Pokyny k vyplnění a podání přihlášky na SŠ
1. Důkladně si promysli a nastuduj PODMÍNKY PŘIJETÍ na webových stránkách střední školy, na kterou si chceš
podat přihlášku.
2. Vytiskni si tiskopis přihlášky oboustranným tiskem (nemusí být barevně). Nezapomeň, že můžeš podat v 1. kole
maximálně dvě přihlášky.
Pozor! Pořadí škol se na obě přihlášky udává stejné!!!
Vyplň čitelně (nejlépe tiskacím písmem) část A. Je možné přihlášku vyplnit na počítači přímo v daném dokumentu
před tiskem. Přihlášky lze zakoupit v prodejně SEVT v České ulici, nebo stáhnout z web. stránek MŠMT.
NEZAPOMEŇ NAPSAT:
* přesnou adresu střední školy
* přesný název oboru
* přesný číselný kód oboru (zkontroluj si na webu SŠ)
* státní občanství – ČR
* zkratka ZPS znamená: změnu pracovní schopnosti – vystavuje odborný lékař při závažnějším onemocnění.
Změnu pracovní schopnosti nejspíš nemáš, pak škrtni slovo ano.
* Ročník SŠ: proškrtni
* Termín školní přijímací zkoušky: doplň datum jen tehdy, budeš-li přijímací zkoušku vykonávat. Informace získáš
na webu příslušné SŠ. Nebudeš-li vykonávat přijímací zkoušku, kolonku proškrtni.
* Zkrácené studium: proškrtni
* podpis – tvůj podpis
* čitelné jméno zákonného zástupce
* podpis zákonného zástupce
* v části B – IZO školy 107720485
3. Vyplň čitelně (nejlépe tiskacím písmem) část B (druhá strana tiskopisu). Vyplníš přesné názvy povinných předmětů
podle vysvědčení, do první řádky nezapomeň zapsat chování. Doplň známky číslicemi za 1. a 2. pololetí loňského
školního roku, 1. pololetí letošního školního roku. Doplň aritmetický průměr vypočtený na dvě desetinná místa.
NEZAOKROUHLUJ!
Pozor - známka z chování se do průměru nepočítá!
Druhou přihlášku můžeš před předáním třídnímu učiteli okopírovat.
4. Pokud střední škola vyžaduje Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, nech si potvrdit u svého dětského lékaře
příslušný oddíl v přihlášce (než půjdeš s přihláškou k lékaři, přihlášku vyplň a dej si zkontrolovat všechny
kolonky v přihlášce třídním učitelem, včetně známek.
5. Vyplněné přihlášky předej svému třídnímu učiteli/ učitelce do 9.2. 2018 (nejpozději do 16.

února 2018)

6. Čekej na navrácení svých přihlášek.
7. Až ti třídní učitel/ka vrátí přihlášky, dej přihlášku do obálky se všemi potřebnými přílohami a DOPORUČENĚ odešli
na příslušnou střední školu nebo osobně doruč do 1. března 2018.
8. Po odeslání už jen čekej na další pokyny od střední školy (pozvánka k přijímacím zkouškám, rozhodnutí o přijetí atd.).
Poznámka: Za řádné vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti odpovídá uchazeč (ty) nebo jeho
zákonní zástupci. V základní škole si můžeš dohodnout pomoc třídního učitele a výchovného poradce.

Informace k přijímacímu řízení na SŠ
1. Uchazeči mohou podávat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení.
V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.
2. Přihlášky mohou být podány:
A/ S ověřením ZŠ – v části B proškrtni „podpis uchazeče“
B/ Bez ověření ZŠ
V tomto případě je nutné doložení ověřené kopie vysvědčení z 8. ročníku a z pololetního vysvědčení 9. ročníku.
3. Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po
zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Odvolání uchazeče proti
rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení
rozhodnutí.

4. Zákonný zástupce žáka (nebo žák, pokud již dovršil 15 let) vyzvedne po předložení občanského průkazu, v
kanceláři základní školy, do 13. dubna 2018 1x zápisový lístek. Úřední hodiny Po - Čt: 6.00 - 14.00, Pá: 6.00-13.30
hod. (předběžná domluva na čísle 387 011 811)
Tento zápisový lístek uchazeč odevzdá do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí na té střední škole, kterou
zvolil ke svému studiu.
Nepotvrdí-li zájem tím, že odevzdá zápisový lístek v daném termínu, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané
střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

POZOR!

Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami se podávají do 30. listopadu 2017.
1. Přesný termín talentových přijímacích zkoušek na střední školy s talentovými zkouškami musí jejich ředitelé
vyhlásit do 31. října 2017. Informace k přijímací zkoušce je nutné hledat na webu příslušné střední školy.
Přihlášky bývají k dispozici na webu školy.
Doplňující informace:
web: http://www.cermat.cz
Informace k přijímací zkoušce je nutné hledat na webu příslušné střední školy.
Termíny přijímacích zkoušek ve školním roce 2018/2019
V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů
vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a
literatury a z matematiky. Jednotné přijímací zkoušky se konají 12. a 16. dubna 2018 (čtyřleté obory vzdělání),
13. a 17. dubna 2018 (šestiletá a osmiletá gymnázia).
Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce
v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Přípravu zadání
testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném
termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku
v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušeje stanoven na 10. a 11. května 2018.
V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit také konání školní přijímací zkoušky, přičemž stanoví pro první
kolo přijímacího řízení dva termíny pro její konání. Školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro
obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2018; pro ostatní
obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2018.
Možné učební materiály k přijímací zkoušce z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd, Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd - http://www.didaktis.cz
Přijímačky – TAKTIK – Příprava na jednotné přijímací zkoušky
https://scio.cz - online testy
http://www.cermat.cz - ukázky testů
http://www.zsdobrichovice.cz - výuka -matematika – příprava ke zkouškám na střední školu - zdarma
Sbírka úloh z matematiky pro základní školu - autor: František Běloun a kol.
Vyberte si nejvhodnější učební materiály
Rozhodně se vyplatí kombinovat různé informační zdroje: učebnice, sešity, ukázky přijímacích zkoušek, různé druhy cvičných a
porovnávacích testů, internetové kurzy, srovnávací zkoušky, přijímačky nanečisto a další.

