Informace k přijímacímu řízení na střední
školu pro školní rok 2019/2020
Právní předpisy




Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č.
178/2016 Sb.)
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění

Ředitelka školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení:



kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění
předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Tyto informace zveřejní ředitelka školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna, a to
způsobem umožňující dálkový přístup. Pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu
vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.
V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná
přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Obory středního vzdělání s výučním listem a obory zkráceného studia jednotnou
přijímací zkoušku n e k o n a j í.
Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč nejpozději do 1. března.
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Obě
přihlášky musí být totožné.
Součástí přihlášky mohou být další doklady stanovené prováděcím právním předpisem (např.
doporučení PPP a další doklady dle kritérií ředitele školy).
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání: Škola vyžaduje potvrzení o zdravotní
způsobilosti ke vzdělávání na všechny nabízené obory mimo nástavbového vzdělávání.
Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a sportu:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimuvzdelavani-a-vzdelavani-v-1, nebo na našich webových stránkách: www.copsu.cz.
Jednotná přijímací zkouška
Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory středního vzdělání s
maturitní zkouškou konají formou jednotné zkoušky v těchto termínech:
Studium

První termín

Druhý termín

Čtyřleté a
nástavbové

12. 4. 2019

15. 4. 2019

Náhradní
termín
k prvnímu
termínu
13. 5. 2019

Náhradní
termín
k druhému
termínu
14. 5. 2019

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji
neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil ředitelce školy, bude konat zkoušku v
náhradním termínu.
Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát:



v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí,
pokud se do uvedeného oboru přijímací zkouška koná.

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého
jazyka a z matematiky.
Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro
základní vzdělávání.
Český jazyk a literatura


50 bodů, 60 minut - Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami mohou mít časový limit
pro konání testů prodloužen na základě doporučení ŠPZ.





povolené pomůcky – propisovací tužka
uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi
otevřené úlohy bez nabídky odpovědi

Matematika a její aplikace


50 bodů, 70 minut - Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami mohou mít časový limit
pro konání testů prodloužen na základě doporučení ŠPZ.






povolené pomůcky – rýsovací potřeby, propisovací tužka (NE kalkulačka !!)
uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi
otevřené úlohy bez nabídky odpovědi
široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení

Ilustrační testy jsou k dispozici na www.cermat.cz.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní výsledky jednotné přijímací
zkoušky uchazeče příslušné střední škole 28. dubna 2019..
Ředitelka školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti tj. minimální
počet bodů.
Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení
uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům ředitelka
doručí rozhodnutí o nepřijetí.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze
podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového
lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky
rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě:



že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s
talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje §
62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat na střední školu do oboru vzdělávání bez
talentové zkoušky)

Zápisový lístek se nevztahuje na formy vzdělávání večerní, dálková, distanční, kombinovaná
a pro obory nástavbového studia, zkráceného studia s výučním listem nebo zkráceného studia
s maturitní zkouškou.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek v této základní
škole nejpozději do 15. března.
Pokud uchazeč není žákem základní školy, bude mu (nebo jeho zákonnému zástupci) po
ověření totožnosti a vyplnění příslušného formuláře, vydán zápisový lístek na Krajském
úřadu Jihočeského kraje.
Možnost převzetí zápisového lístku:
a) osobním převzetím – na adrese Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor školství,
mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, B. Němcové 49/3 – ve 2. patře, č.
kanceláře 328 nebo 333
b) zaslání poštou – na základě písemné žádosti s podpisy zaslané poštou na adresu:
Krajský úřad Jihočeského kraje, OŠMT, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76, České
Budějovice. Formulář této žádosti je umístěn na našich www. copsu.cz
Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami
Uchazeč musí doporučení ŠPZ dodat spolu s přihláškou do 1. března. Ke všem přihláškám
přikládá uchazeč totožné doporučení ŠPZ.V rámci l. stupně podpůrných opatření se neupravují
podmínky přijímacího řízení. Ředitelka školy upraví uchazeči podmínky v přijímacím řízení
podle doporučení školského poradenského zařízení.
Úprava podmínek cizincům
Cizinci (osoba dle § 20 odst. 4 školského zákona) na písemnou žádost nekonají jednotnou
zkoušku z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání
v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.
Uchazeč, který nekoná zkoušku z ČJL, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů zařazuje na
místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.

