Přihlášky na střední školu - informace pro žáky a rodiče
Ve školním roce 2018/2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 60c odst. 1 zákona 561/2004 Sb. stanoví
konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní
zkouškou ve všech formách.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného
testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech.
Termíny státních přijímacích zkoušek v roce 2019
Typ studia

Datum 1. termínu

Datum 2. termínu

Čtyřleté
Šestileté a osmileté

12. 4. 2019
16. 4. 2019

15. 4. 2019
17. 4. 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:
Datum 1. termínu

Datum 2. termínu

13. 5. 2019

14. 5. 2019

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělávání s výučním listem, obory kráceného
studia. Dále se nevztahují na obory středních škol Umění a užitné umění a obory konzervatoří.
Doporučuji sledovat webové stránky škol, kam se žák chce hlásit, také sledovat „Dny otevřených dveří“ na středních
školách a důkladně si zjistit potřebné informace.
Schola Pragensis je ve dnech 22. až 24. listopadu 2018.
Přihlášky do oborů s talentovou zkouškou se podávají do 30 listopadu 2018.
Uchazeč může do 1. kola podat až 2 přihlášky.
Přihlášky do oborů bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2019.
Uchazeč může do 1. kola podat až 2 přihlášky.
Nejpozději do 8. února 2019 žák odevzdá třídnímu učiteli vyplněný papír /dostane od výchovného poradce/, kde napíše přesnou
adresu zvolené příslušné školy s vybraným oborem a kódem. Školy napíše v takovém pořadí, jak je chce mít na přihlášce. Na
obou přihláškách bude pořadí škol stejné.
Základní škola přihlášky vyplní, vytiskne a vrátí žákovi. Ten ji doma se zákonnými zástupci podepíše, v případě potřeby opatří
lékařským potvrzením a zpět donese do základní školy, kde ji pí ředitelka potvrdí.
Pokud má žák doporučení ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC), přikládá toto doporučení k přihlášce.
Takto vyplněnou přihlášku žák zašle či odnese na vybranou střední školu nejpozději do 1. března 2019. Na SŠ obdrží registrační
číslo.
K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, který zákonný zástupce obdrží od zástupkyně
ředitelky školy. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné písemně požádat školu o vydání duplikátu.
Přijatý žák potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy do 10 pracovních dnů ode
dne zveřejnění. Pokud tak neučiní, vzdává se svého práva stát se žákem dané školy.
 Do 1. ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia mohou být přijati uchazeči i z druhého ročníku osmiletého gymnázia
nebo osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře
Více informací naleznete na webové stránce MŠMT.
Tyto informace jsou orientační, každému zákonnému zástupci dítěte doporučujeme, aby si přesný postup a podmínky zjistil
u školy, na kterou chce dítě přihlásit, případně nastudoval předpisy, které se k příjímacímu řízení vztahují!

