STRUÈNÝ PRÙVODCE PØIJÍMACÍM ØÍZENÍM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
•

PØIHLÁŠKY
• pro první kolo pøijímacího øízení lze podat až dvì pøihlášky na 2 støední školy
• formuláø pøihlášky obdrží uchazeè v základní škole nebo jej lze stáhnout z http://www.edulk.cz
• na jeden formuláø pøihlášky se uvádìjí obì školy, poøadím škol je urèen termín konání jednotné zkoušky
• koná-li se školní pøijímací zkouška, termín se uvede v pøihlášce
• každou z pøihlášek odevzdává uchazeè sám na zvolenou støední školu

•

PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ
• kritéria pøijímacího øízení a poèty pøijímaných uchazeèù stanovuje øeditel školy
• tyto informace musí být zveøejnìny na webu školy, a to do konce ledna 2018, resp. do konce øíjna 2017 u oborù
vzdìlání s talentovou zkouškou (týká se umìleckoprùmyslových škol a sportovních gymnázií)
• hodnotí se vysvìdèení ze základní školy, výsledky jednotné zkoušky, školní pøijímací zkoušky, nebo talentové
zkoušky, je-li stanovena, dále se mùže pøihlížet k výsledkùm v soutìžích a olympiádách a k dalším vìdomostem
a zájmùm uchazeèe
• ve všech oborech vzdìlání s maturitní zkouškou (vyjma umìleckých oborù) bude probíhat jednotná zkouška
z èeského jazyka a literatury, a matematiky a její aplikace
• pro 1. kolo pøijímacího øízení se stanovují 2 termíny konání jednotné zkoušky (školní pøijímací zkoušky),
je-li stanovena
• souhrn informací naleznete na www.edulk.cz

•

VÝSLEDKY
• øeditel støední školy ukonèí hodnocení jednotné zkoušky do 2 pracovních dnù od zhodnocení CERMATEM,
nebo do 2 pracovních dnù od ukonèení zkoušky, nebo v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2018
• na webu školy zveøejní seznam pøijatých uchazeèù a nepøijatým uchazeèùm odešle rozhodnutí o nepøijetí
• proti rozhodnutí lze do 3 pracovních dnù podat odvolání, více informací naleznete na www.edulk.cz
• rozhodne-li se uchazeè pro danou støední školu, potvrdí svùj zájem odevzdáním zápisového lístku
• informace o konání dalších kol pøijímacího øízení vèetnì poètu volných míst, termínu konání pøijímací
zkoušky a termínu podání pøihlášky naleznete na www.edulk.cz v sekci PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ

•

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
• potvrzuje úmysl vzdìlávat se v dané støední škole
• zápisový lístek získá uchazeè pouze JEDEN
• vydává jej základní škola; uchazeèùm, kteøí nejsou žáky základní školy, jej vydá krajský úøad pøíslušný podle místa
trvalého bydlištì
• v pøípadì ztráty nebo znièení se vydává „NÁHRADNÍ" zápisový lístek
• uchazeè musí zápisový lístek odevzdat øediteli vybrané støední školy do 10 pracovních dnù od dne oznámení
rozhodnutí (zveøejnìno na webu školy)
• zápisový lístek se uplatòuje pouze jednou (vyjma pøípadu odvolání a pøijetí do oboru s talentovou zkouškou)
• u oboru s talentovou zkouškou lze zápisový lístek vzít zpìt a uplatnit jej znovu do oboru vzdìlání bez TZ

•

HARMONOGRAM
• 31. ledna 2018 /31. øíjna 2017/* stanovení kritérií pøijímacího øízení, poètu pøijímaných uchazeèù a termínù konání
pøijímacích zkoušek
• 1. bøezna 2018 /30. listopadu 2017/* odevzdání pøihlášky øediteli støední školy
• 15. bøezna 2018 /30. listopadu 2017/* vydání zápisového lístku
• 12. dubna a 16. dubna 2018 konání jednotné zkoušky - ètyøleté obory
13. dubna a 17. dubna 2018 konání jednotné zkoušky - víceletá gymnázia
od 22. dubna do 30. dubna 2018 /od 2. ledna do 15. ledna 2018/* konání pøijímacích zkoušek pro ostatní obory;
termíny stanoví øeditel školy, to platí i pro jinou než denní formu, nástavbové i zkrácené studium
• 10. kvìtna a 11. kvìtna 2018 náhradní termín pro konání jednotné zkoušky
* údaje v závorkách jsou platné pro pøijímací øízení do oborù vzdìlání s talentovou zkouškou

UPOZORNÌNÍ
• výše uvedené informace vychází z platné legislativy ke dni 1. 9. 2017 • v oblasti pøijímacího øízení mùže dojít ke zmìnám
• doporuèujeme sledovat portál www.edulk.cz obsahující aktuální informace
• bližší informace Vám poskytne Ing. Eva Kotková, tel.: 485 226 231, mail: eva.kotkova@kraj-lbc.cz

