INFORMACE K PŘÍJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Vážení rodiče a žáci,
blíží se doba, kdy se budete rozhodovat, kam zamířit po základní škole. Od předminulého roku došlo
k řadě změn. V 1. kole přijímacího řízení, které probíhá od 12. 4. 2019, si můžete volit 2 školy,
v dalších kolech není počet přihlášek omezen. Výběr školy nebo učebního oboru je dobré si pořádně
rozmyslet. Máte na to přibližně půl roku. Dva tiskopisy přihlášek dostanou žáci s pololetním
vysvědčením, na střední školy je třeba je doručit do 1. 3. 2019.
Ještě před tím si můžete vyzkoušet talentové zkoušky na školy s uměleckým zaměřením (od 2. do
15. 1. 2019 na výtvarné školy, od 15. 1. do 31. 1. na konzervatoře). V tom případě je potřeba podat
přihlášku na vybranou školu do 30. listopadu 2018. Tiskopis přihlášky si můžete vyzvednout u
výchovné poradkyně pí Auerbachové.

Přijímací zkoušky
Od loňského školního roku musí uchazeči o studium na středních školách ukončených maturitou
povinně absolvovat jednotné přijímací zkoušky, a to z českého jazyka a literatury a matematiky.
První termín pro čtyřleté obory je v pátek 12. dubna 2019, druhý termín v pondělí 15. dubna
2019. Na šestiletá a osmiletá gymnázia se konají přijímací zkoušky 16. a 17. dubna 2019. Při přijímaní
se přihlíží k výsledkům těchto zkoušek z 60 %. Kromě toho může ředitel střední školy (dále SŠ)
vyhlásit školní přijímací zkoušky, které si organizuje SŠ sama. K těmto zkouškám bude uchazeč
pozván doporučeným dopisem nejpozději týden předem. Teoreticky může uchazeč absolvovat až
čtvery přijímací zkoušky. Je vhodné navštěvovat přípravné kurzy, které pořádají některé střední školy,
od ledna bude takový kurz bezplatně i na naší škole.
Kritéria přijímacího řízení (např. požadované % úspěšnosti ve zkouškách, počty přijímaných žáků
apod.) je povinen ředitel SŠ zveřejnit na webu školy do 31. 1. 2019.
Do tříletých učebních oborů se přijímá na základě pohovoru, zkoušky se nekonají.

Volba studijního nebo učebního oboru
Pro žáky, kteří nejsou studijně zaměřeni, je lepší volit tříletý učební obor. Přijímací zkoušky se
nekonají, pouze pohovor. Všechny jsou s možností dvouletého nástavbového studia ukončeného
maturitou. Mějte na paměti příští uplatnění – např. kuchařů a číšníků vychází každý rok tisíce a jejich
uplatnění na trhu práce je problematické, ale např. zámečníků je velký nedostatek a platy nejsou špatné.
V současné době připravuje MŠMT nové podmínky pro absolventy učňovských oborů, uvažuje se o
tzv. mistrovské zkoušce.
Vřele doporučuji navštěvovat Dny otevřených dveří na vyhlédnutých školách, osobní návštěva a
celkový dojem jsou velmi důležité. Termíny zjistíte na www. infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz
nebo na internetových stránkách jednotlivých škol.
Někteří z vás využili možnosti absolvovat profitesty v pedagogické poradně. Ve škole si vyzkouší žáci
ještě dva testy na volbu povolání, na portále www.proskoly.cz a program od Výzkumného ústavu
odborného školství.
Je dobré poradit se s třídní učitelkou a vyučujícími matematiky a českého jazyka. Ti po stránce
studijních předpokladů znají žáky nejlépe. Lze na to využít konzultační hodiny. Samozřejmě lze využít
individuálních konzultací s vých. poradkyní pro volbu povolání (Ing. J.Auerbachová – pondělí 16.00
– 17.00 po telef. domluvě na 272 088 263).
Průběžně budou žákům předávány náborové a informativní letáky přicházející z některých středních
škol a učilišť. Lze též sledovat panel (nástěnku) s nabídkou škol ve 3. patře školy.

Časový harmonogram
Září
• možnost profivyšetření v PPP pro Prahu 11 - Kupeckého 576/17, Praha 4 - Háje, tel. 272
942 004, 272 918 682
• test pro žáky zaměřený na volbu povolání (na webu www.proskoly.cz)
Říjen, listopad
•
•
•
•

návštěva Burzy středních škol SCHOLA PRAGENSIS
předání tiskopisů přihlášek na SŠ uměleckého zaměření s talent. zkouškou
30. 11. 2018 – termín odevzdání přihlášek na SŠ uměleckého zaměření s talentovou zkouškou
žáci se v rámci předmětu VO seznámí s portály www. infoabsolvent.cz,
www.stredniskoly, zhlédnou videa zaměřená na volbu profese.

Prosinec
• žáci absolvují ve škole test vytvořený Výzkumným ústavem odborného školství (na PC), jehož
výstupem je zaměření žáka a doporučené studijní obory
Leden
• 14. 1. 2019 v 17.30 hod. – informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků
• talentové zkoušky na umělecké školy – 2. 1. – 15. 1. 2019
• s pololetním výpisem z vysvědčení dostanou žáci Zápisový lístek a 2 tiskopisy Přihlášek ke
studiu
• střední školy a učiliště zveřejní počet přijímaných žáků a podmínky přijetí ke studiu
Únor
• vyplněné Přihlášky ke studiu předat základní škole ke kontrole a podpisu ředitelce školy,
termín: do 20 . 2. 2019
Březen
• doručit přihlášky ke studiu na příslušné školy (poštou nebo osobně), termín: do 1. 3. 2019
Duben - květen
• 1. kolo přijímacího řízení na SŠ a SOU – jednotné přijímací zkoušky 12. dubna a 15.
dubna 2019 – žáci budou pozváni doporučeným dopisem k jednotným přijímacím zkouškám
nebo k pohovoru (na 3-leté obory). Výsledky obou kol přijímacích zkoušek budou
zveřejněny firmou CERMAT cca týden po 2. termínu zkoušek.
• poštou obdržíte rozhodnutí o nepřijetí (podle novelizace zákona se rozhodnutí o přijetí poštou
nezasílá)
• do 10 pracovních dnů po rozhodnutí o přijetí je nutno na vybranou školu doručit
vyplněný Zápisový lístek, jinak bude žák ze seznamu přijatých vyškrtnut
• proti nepřijetí se lze odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí – v případě nepřijetí
využijte této možnosti, řada žáků na danou školu neodevzdá Zápisový lístek, protože jde na
jinou školu, forma odvolání není předepsána, na internetu lze nalézt vzory odvolání

Květen až srpen
• další kola přijímacího řízení na SŠ a SOU – tam, kde je ředitelé vypíší, počet přihlášek není
omezen.
• Veškeré dotazy vám ráda zodpoví a šťastnou a úspěšnou volbu dalšího studia přeje
Ing. Jitka Auerbachová, vých. poradkyně – kariérové poradenství, tel. 272088263

