Přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2019/2020
Termíny podání přihlášek na střední školy
 Uchazeč musí podat přihlášky k 1. kolu přijímacího řízení na denní studium do
1. března 2019
 Způsob předávání přihlášky je stanoven tak, že uchazeči podávají přihlášky
přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.
Počet přihlášek na střední školy
 Žáci základních škol mohou podat přihlášky na dvě střední školy.
Náležitosti přihlášky
 vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní
povinnou školní docházku. Součástí přihlášky nemusí být doklad nebo jeho
ověřená kopie pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto
ročníky potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní
docházku – škola potvrzuje razítkem a podpisem ředitele školy nebo jím
pověřeného zaměstnance
 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání dle vyhlášky č.
211/2010 Sb. – příloha č. 1 a č. 2, kde jsou pro jednotlivé obory uvedena možná
zdravotní omezení, která by případně mohla být překážkou pro přijetí
 doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření
pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními
vzdělávacími potřebami
 součástí přihlášky jsou dále doklady prokazující plnění kritérií přijímacího
řízení stanovených ředitelem školy
 pokud žák podává pro první kolo dvě přihlášky, uvede na přihláškách obory
vzdělání (školy) ve stejném pořadí (neprohazuje je).
Výsledky přijímacích zkoušek – zápisový lístek
 Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem
umožňujícím dálkový přístup seznam přijatých uchazečů, pořadí uchazečů
podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení.
Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem
 Centrum (CERMAT) zpřístupňuje hodnocení uchazeče střední škole nejpozději
do 28. dubna 2019, ředitel následně do 2 pracovních dnů ukončí hodnocení
přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném

místě i způsobem umožňujícím dálkový přístup a to pod registračním číslem,
které je každému žákovi přiděleno v den přijímací zkoušky
 Písemně je zasíláno rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům, a to nejdříve 22.
dubna 2019
 Uchazeč musí na školu, na kterou je přijat, do 10 pracovních dnů od
zveřejnění rozhodnutí o přijetí předložit zápisový lístek (obdrží na ZŠ). Ve
škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok.
Odvolání
 Na veřejných středních školách se lze odvolat do 3 dnů od doručení
rozhodnutí o nepřijetí.
 Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitel školy
 Ředitel školy postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním a správním
spisem kritéria přijímacího řízení, podle kterých postupoval při přijímacím
řízení, případně další dokumenty důležité pro rozhodnutí o odvolání
 O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v
kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních
případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy
oznámit. Odvolání podávají rodiče uchazeče.
ZÁPISOVÝ LÍSTEK uchazeč obdrží:
a) na své základní škole
b) na odboru školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy,
Jungmannova 35/29, Praha 1 (týká se uchazečů s místem trvalého bydliště v
hlavním městě Praha), v 6. poschodí dva. č. 635, 638, 639 a 647 v úředních
hodinách:
PO 12.00 hod. - 17.00 hod., ST 8.00 hod. - 18.00 hod.
c) na krajském úřadě dle místa trvalého bydliště (pro mimopražské uchazeče)
Po rozhodnutí školy o přijetí uchazeče ke studiu potvrdí uchazeč svůj zájem na
této škole studovat odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek je uchazeč
povinen škole odevzdat neprodleně, nejdéle do 10 dnů od rozhodnutí o jeho
přijetí ke studiu.

Přijímací řízení bude probíhat v souladu:







s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších
předpisů,
se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů,
se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášky zasílejte do 1. března 2019 na adresu:
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené
Holečkova 4
150 00 Praha 5

DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Naleznete na stránkách www.msmt.cz., www.cermat.cz.

