Přijímací řízení na střední školy 2018
důležité informace
1. termíny odevzdání přihlášky a zápisového lístku střední škole:
přihláška - talentová zkouška
do 30. listopadu 2017
- běžné přijímací řízení nejpozději do 1. března 2018
zápisový lístek - odevzdá uchazeč SŠ do 10 pracovních dnů od zveřejnění
rozhodnutí o přijetí na SŠ
zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou
(výjimka – pokud byl na jinou SŠ přijat na základě odvolání)
a TAKÉ má právo požadovat jeho vydání uchazeč, který jej uplatnil na základě přijetí
do oboru s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru bez talentové
zkoušky.

2. 1. kolo přijímacího řízení: 2 přihlášky
Při vyplňování se uvedou na obou přihláškách obě školy, kam se přihlášky odevzdají,
(popř. dva různé obory na jedné SŠ, na kterou se uchazeč hlásí.) Uvedené pořadí škol je
shodné na obou tiskopisech. Na 1. místo se uvede škola, kterou uchazeč
upřednostňuje, na druhé místo se uvede „náhradní“ škola tzv. 2. volba

3. kolonka „Termín přijímací zkoušky“ na přihlášce:
tato kolonka není určena k vyplnění termínu stanoveného pro konání jednotných testů
– termín je pevně dán. V uvedené kolonce se uvádí termín „školní“ přijímací zkoušky
stanovené ředitelem školy (pokud by ředitel SŠ přidal ještě další školní přijímací
zkoušku např. ze všeobecných znalostí, nebo třeba z biologie…)
4. pořadí škol na přihlášce:
není závazné - pokud bude uchazeč přijat na obě SŠ, odevzdá zápisový lístek na tu
SŠ, kterou upřednostní
5. posudek lékaře na přihlášce:
některé SŠ vyžadují na přihlášce posudek lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče –
viz. webové stránky středních škol
6. střední školy mohou vyhlásit i 2. kolo přijímacího řízení
pokud uchazeč nebyl přijat na SŠ v 1. kole přijímacího řízení, může do 2. kola podat
libovolný počet přihlášek, na přihlášce se uvádí už jen jedna SŠ, na niž se přihláška
podává
7. ředitelé středních škol zveřejní kritéria přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna
2018
uvedou i bodový systém = kolik bodů za písemné přijímací zkoušky a kolik bodů za
prospěch na základní škole
Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení
uchazeče při přijímacím řízení.
Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém
hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.

8. řádný termín jednotných testů – 1. kolo:

1. termín - 12. dubna 2018
2. termín - 16. dubna 2018
náhradní termíny: 10. a 11. května 2018
9. Co bude obsahem jednotných testů:
zkouška se skládá ze dvou testů – český jazyk a matematika
testy mají prověřit podstatné dovednosti a vědomosti uchazečů pro úspěšné vzdělávání
v oborech středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou
uchazečům jsou k dispozici ilustrační testy z obou předmětů na www.cermat.cz
MŠMT nebrání středním školám, aby si podmínky přijímacích zkoušek mohly upravit
– např. přidáním zkoušky ještě z jiného předmětu (biologie, chemie, OSP...)
10. uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami: ředitel SŠ může
rozhodnout na základě doporučení školského poradenského zařízení o prodloužení
předepsané lhůty pro zpracování jednotlivých testů, jinak pro tyto uchazeče nebudou
připravována modifikovaná zadání
13. jednotný test není jediným kritériem, na jehož základě stanoví ředitel SŠ pořadí
uchazečů pro přijetí - součástí kritérií přijímacího řízení musí být i hodnocení
uchazečů na vysvědčení ze základní školy
14. vykonat jednotné testy v náhradním termínu umožní ředitel SŠ uchazeči, který se z
vážných důvodů nemůže k testům dostavit v řádném termínu a svoji neúčast
písemně omluví a omluva je uznána
15. jednotné testy se budou skládat z otevřených i uzavřených (zaškrtávacích) úloh
uzavřené úlohy – výběr odpovědi, úlohy přiřazovací, uspořádací…
celkový maximální počet bodů je 50 Čj, 50 matematika
časový limit konání testu: 60 minut Čj, 60 minut Ma
testová dokumentace: zadání a záznamový arch pro zápis řešení úloh
16. aktuální informace:
www.cermat.cz/prijimaci-rizeni
www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani
informace o přijímání na SŠ, otázky a odpovědi k přijímacímu řízení
www.infoabsolvent.cz - kam na školu, uplatnění na trhu práce
www.kr-kralovehradecky.cz
 krajský úřad školství přijímací řízení
http://www.sipkhk.cz/podpora-rizeni/ Školský informační portál Královéhradeckého kraje
www.zsstefanikovahk.cz
 naše škola
ke stažení přijímací řízení na SŠ, Jednotná přijímací zkouška 2018
a webové stránky středních škol

