Informace k přijímacímu řízení do středních škol ve školním roce 2020/21
Kariérové poradenství:


základní škola



IPS ÚP Náchod



PPP Náchod

Získávání informací: dny otevřených dveří SŠ, internetové stránky SŠ, úřad práce
Kritéria přijímacího řízení – stanoví ředitel SŠ do 31.1.2020
Přihlášky:
Po vyplnění dotazníku, který přinese žák během ledna, nejpozději po pololetních prázdninách, budou
vydány vyplněné přihlášky ve škole. Každý žák může podat nejvýše 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího
řízení (na 2 různé střední školy nebo na jednu střední školu pro dva různé obory). Po přinesení domů
je třeba údaje na přihlášce zkontrolovat, podepsat uchazečem a zákonným zástupcem. Pokud to
střední škola vyžaduje, je nutné potvrzení dětským lékařem o zdravotní způsobilosti. Dále je možné
přiložit doporučení školského poradenského zařízení , doklady o výsledcích v odborných soutěžích.
Do 1. 3. 2019 odešlete, nejlépe doporučeně, nebo předejte osobně na ředitelství střední školy.
Pořadí škol na přihlášce: Není rozhodující pro výběr školy. Žák může konat jednotnou přijímací
zkoušku dvakrát- na škole uvedené na prvním místě přihlášky v prvním termínu, na druhé škole ve
druhém termínu. Po zveřejnění výsledků na obou školách se žák rozhodne, na kterou školu odešle
zápisový lístek.
1. Obory vzdělávání s maturitní zkouškou


V letošním školním roce se konají jednotné testy z českého jazyka a literatury
a z matematiky pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou.



Jednotné testy nejsou jediným kritériem pro přijetí, ředitel střední školy může stanovit další
kritéria, např. školní přijímací zkoušku, průměr známek na vysvědčení, účast na soutěžích
a olympiádách aj.



Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60%.



Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z obou testů.

Termíny jednotných testů:
Studium

řádný termín

Čtyřleté

14. 4. 2020 a 15.4.2020

Šestileté a osmileté 16. 4. a 17.4. 2020

náhradní termín
13. a 14. 5. 2020
13. a 14. 5. 2020

Termíny školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy tak, aby se časově nepřekrývaly s termíny
jednotné zkoušky.

Na přijímací zkoušky obdrží žáci pozvánku s informacemi nejpozději 14 dní před termínem.

2. Obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělávání s výučním listem


Jednotná přijímací zkouška se nekoná.



Školní přijímací zkoušky se konají v období od 22. do 30. dubna 2020



Pokud se nekoná ani školní přijímací zkouška, zveřejní ředitel školy seznam přijatých
uchazečů v termínu od 22. do 30. dubna 2020

3. Obory vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění a obory vzdělávání
v konzervatoři


Jednotná přijímací zkouška se nekoná



SŠ skupiny 82 – talentová zkouška se koná od 2. do 15. ledna 2020



konzervatoře – talentová zkouška se koná od 15. do 31. ledna 2020

Výsledky přijímacího řízení:
Přijatí žáci: neodesílají se poštou, seznamy jsou vyvěšeny v budově školy a na stránkách na internetu.
Nepřijatí žáci: obdrží rozhodnutí poštou. Do 3 pracovních dnů od převzetí lze podat odvolání proti
rozhodnutí.
Další kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel SŠ, počet přihlášek se neomezuje, je třeba hlídat
termíny, např. na stránkách Královéhradeckého kraje
Zápisový lístek:


Bude vydáván rodičům v kanceláři účetní paní Ducháčkové do 15. března 2020. Obory
s talentovou zkouškou do 31. 11. 2019 (Je nutné předložit občanský průkaz.)



Můžete ho použít pouze jednou, nelze vzít po odevzdání zpět.



Jedinou možností změny školy je kladné vyřízení v odvolacím řízení, popř. přijetí ke studiu na
obor bez talentové zkoušky po předchozím přijetí do oboru s talentovou zkouškou.



Na ředitelství střední školy je třeba odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů od
zveřejnění výsledků přijímacího řízení (na stránkách střední školy).

Pro více informací sledujte:
www.cermat.cz, www.kr-kralovehradecky.cz, www.msmt.cz, www.zsnovyhradek.cz, www.nuv.cz,
www.infoabsolvent.cz

Informace k vydání přihlášky:
Jméno a příjmení žáka:

1. škola: kód oboru:
název oboru:
Název a úplná adresa střední školy:

RedIZO:
Datum přijímací zkoušky:
K přihlášce požadujeme doplnit (účast na soutěžích, vyjádření PPP,…)

2. škola: kód oboru:
název oboru:
Název a úplná adresa střední školy:

RedIZO:
Datum přijímací zkoušky:
K přihlášce požadujeme doplnit (účast na soutěžích, vyjádření PPP,…)

Datum:
Podpis zákonného zástupce

