Základní škola Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace

Přijímací řízení na střední školy

2017/2018

Právní předpisy:



zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání – vydaná 24. 10. 2016

Důležité odkazy:
• www.msmt.cz
• www.jmskoly.cz
• www.cermat.cz
Zásadní změny (platné od loňského školního roku)
•
•

•
•

•

povinné jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
změna termínů: - podávání přihlášek a drobné úpravy ve formuláři přihlášky
- změna termínu konání přijímacích zkoušek
1. kolo přijímacího řízení
zveřejnění kritérií SŠ – do 31. 1. 2018
kritéria přijetí na SŠ:
1. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (8. a 9. ročník)
2. výsledky jednotné přijímací zkoušky
3. školní přijímací zkouška
4. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)

• termín podání přihlášek do 1. 3. 2018
•
•
•
•

Vyplnění formuláře přihlášky na SŠ
použití dvou originálních formulářů (předány na ZŠ)
vyplněny stejným pořadím škol!!! (na obou přihláškách stejně)
oba musí být opatřeny originálními podpisy (žáka i jeho zákonného zástupce) a razítky ZŠ - zadní strana
(včetně razítka a podpisu lékaře pokud to studijní obor vyžaduje).
Jedna škola - dva různé obory vzdělání:
každý obor = zvláštní přihláška (popř. informace na konkrétní SŠ)
Povinné jednotné přijímací zkoušky se týkají: oborů vzdělání s maturitní zkouškou
netýkají se: oborů učebních – 3 letých (ukončené výučním listem)
Ale i zde mohou být uchazeči pozváni na přijímací pohovor nebo testy

•
-

Jednotné přijímací zkoušky:
didaktické testy z ČJL a MA a její aplikace
Český jazyka a literatura
50 bodů, čas: 60 minut
povolené pomůcky: propisovací tužka
uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí
otevřené úlohy bez nabídky odpovědí
Matematika a její aplikace
50 bodů, čas: 70 minut
povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka
uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí
otevřené úlohy bez nabídky odpovědí
široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení

-

Jednotná přijímací zkouška
přípravu, distribuci, vyhodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
každý uchazeč může konat 2x, započítá se lepší výsledek
podíl hodnocení přijímací zkoušky na celkovém hodnocení – 60 % (gymnázium se sportovní přípravou – 40 %)
Termíny přijímacích zkoušek:
Zákonem stanovené období jednotné přijímací zkoušky:

12. a 16. 4. 2018 – čtyřleté studium
Školní přijímací zkoušky (u některých škol a vybraných oborů) : škola stanoví 2 termíny
12. – 28. dubna (obory s MZ - jednotné a školní přijímací zkoušky)
22. – 30. dubna (ostatní obory – školní přijímací zkoušky)
Náhradní termíny přijímací zkoušky:
(omluva do 3 pracovních dnů na základě lékařské zprávy)
Jednotná přijímací zkouška – 10. a 11. 5. 2018
Školní přijímací zkouška – stanoví ředitel SŠ do 1 měsíce od konání přijímacích zkoušek

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Výsledky přijímacího řízení:
Centrum (společnost CERMAT) zpřístupní výsledky zkoušky nejpozději do 28. 4. 2018
ukončení hodnocení a zveřejnění výsledků do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků Centrem
zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (na webu SŠ, vyvěšený seznam v budově SŠ…)
předání (zaslání) rozhodnutí nepřijatým uchazečům (přijatým uchazečům se neposílá poštou)
Zápisové lístky
vydává základní škola (každý žák = 1 ZL)
odevzdání zápisového lístku na SŠ do 10 pracovních dnů od oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí
uchazeče
zápisový lístek lze uplatnit jen jednou (zpětvzetí je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání)
Odvolací řízení
ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče
adresováno řediteli střední školy (je podepsaný na rozhodnutí)
je možné zaslat poštou i osobně
stručně, jasně formulovat, podepsat zákonným zástupcem
Další kola přijímacího řízení
počet kol přijímacího řízení není omezen
zcela v režii střední školy (stanovení počtu volných míst, kritérií, termínů)
neomezené množství přihlášek – na formuláři se vyplní jen jedna škola = 1 přihláška
možnost použít výsledky jednotné přijímací zkoušky
SŠ zveřejní ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup
Přehled volných míst na SŠ
po 1. kole přijímacího řízení bude přehled volných míst na středních školách všech zřizovatelů zveřejněn na
www.jmskoly.cz
SŠ zveřejní volná místa: ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup
Doporučujeme informovat se na konkrétní SŠ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakty:
Webové stránky konkrétních středních škol
Dny otevřených dveří SŠ
www.cermat.cz
Informace na www.zsjanouskova.cz a u výchovné poradkyně: J. Žemlová: telefon: 545 222 083
zemlova@zsjanouskova.cz

