Vážení rodiče našich letošních páťáků,
přijímací řízení na SŠ ošetřují v současné době novely školského zákona č. 82/2015 a č. 178/2016 a
vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017
Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb.
Zde jsou základní aktualizované informace k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia:
Žák se může hlásit na 2 školy.
ZŠ není povinna vydávat přihlášky. Naše škola, stejně jako v letech minulých, poskytla na lednových
TS každému zájemci 1 univerzální přihlášku SEVT. (Lze nevyplněnou ofotit a vyplněnou kopii použít
jako druhou přihlášku.) Přihlášky bývají ke stažení přímo na stránkách jednotlivých gymnázií a dalších
zainteresovaných organizací (MŠMT, Cermat, SEVT, edulk, skolaonline apod.). Přihlášky jednotlivých
gymnázií se mohou lišit.
Přihlášku vyplníte dle pokynů včetně prospěchu a vypočítání průměru zaokrouhleného na 2!
desetinná místa. Známka z chování se zapisuje na 1. místě, avšak do průměru se nezapočítává!
Přihlášku doručíte třídnímu učiteli. Ten ji zkontroluje, včetně známek a průměru a odevzdá
neprodleně zástupci ředitele, který provede kontrolu vyplnění, včetně IZO. Pokud jsou veškeré
náležitosti v pořádku, jde okamžitě přihláška k orazítkování a podpisu panu řediteli.
Vzhledem k tomu, že přihlášky musí být odevzdány na středních školách již do 1. března!, je nutné,
aby přihlášky byly předány ke kontrole a podpisu včas, vzhledem k jarním prázdninám a zimní škole
v přírodě pana ředitele je optimální v týdnu od 18. 2. předat přihlášky zástupci a 25. 2. panu řediteli
k podpisu.
Jednotné přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia se konají 16. a 17. dubna 2019. Pozvánku k přijímací
zkoušce, jejíž součástí by měly být další informace a organizační pokyny, obdržíte nejpozději 14 dní
před konáním zkoušky. Náhradní termín je 13. a 14. května 2019.
Konkrétní informace k formě a obsahu přijímací zkoušky měly být zveřejněny na stránkách
jednotlivých středních škol do 31. ledna 2019.
Jednotné zkoušky zahrnují test z ČJ, který trvá 60 minut a test z M, jenž trvá 70 minut. Záznamové
archy se vyplňují modrou či černou propiskou, ne gumovacím perem.
Jednotná zkouška se na celkovém výsledku přijímací zkoušky podílí nejméně 60%, zbytek tvoří vlastní
testy dané střední školy, nejčastěji testy obecných studijních předpokladů, testy z cizího jazyka,
prospěch ze základní školy, pohovor apod.
Žák vykoná přijímací zkoušky na obou zvolených školách. Do hodnocení se žákovi započítá lepší
výsledek M a lepší výsledek Čj, které jsou součástí jednotných testů.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, kam posílá škola vypracované testy a kde se testy
opravují a vyhodnocují, musí škole poskytnout výsledky společné části přijímací zkoušky v neděli 28.
dubna 2019. Ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové
hodnocení uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky prvního a posledního přijatého
uchazeče v anonymizované podobě.
Zákonní zástupci nepřijatých žáků mají ode dne obdržení rozhodnutí o nepřijetí 3 dny na doručení
odvolání na danou školu.

Co se týče zápisových lístků pro přijaté žáky, tady jsme se žádných změn zatím nedočkali. Zápisový
lístek obdrží po rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce proti podpisu u paní hospodářky, ev. u vedení
školy.

