PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KROK ZA KROKEM
školní rok 2016/2017

ZÁKLADNÍ INFORMACE: v 1. kole je možné podat 2 přihlášky
Pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání platí
termín odevzdání přihlášek do 1. března 2017.
Nenoste předvyplněnou přihlášku (př. vytištěnou z webu dané školy),
my vám ji sami připravíme.

Kontaktní osoba pro žáky 2. stupně:
Mgr. Ludmila Bílková, výchovná poradkyně
ludmila.bilkova@zshanspaulka.cz
Kontaktní osoba pro žáky 1. stupně:
třídní vyučující

CO DĚLAT DO DOBY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK?
Ověřit si, jaké podmínky pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala škola.
Ředitel SŠ je musí zveřejnit do 31. ledna 2017.
Převzít od ZŠ částečně vyplněnou a potvrzenou přihlášku.
Doplnit přihlášku o základní informace, podpisy, termíny přijímacích zkoušek, případně potvrzení
od lékaře či jiné přílohy.
Odevzdat přihlášky na dané střední školy, a to do 1. března 2017.
Vyzvednout si v ZŠ zápisový lístek nejpozději do 1. března 2017.

Žákům nižších ročníků 2. stupně bude zápisový lístek vydáván po dohodě
s výchovnou poradkyní.
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TERMÍNY
SŠ s MATURITNÍMI OBORY

Studium

Období přijímacích
zkoušek

Řádný
termín jednotných testů

Náhradní
termín jednotných testů

Gymnázia se
sportovní přípravou

2. 1. – 15. 2. 2017

12. 4. 2017
19. 4. 2017

11. 5. 2017
12. 5. 2017

Čtyřleté obory

12. – 28. 4. 2017

12. 4. 2017
19. 4. 2017

11. 5. 2017
12. 5. 2017

Šestileté a osmileté
obory

12. – 28. 4. 2017

18. 4. 2017
20. 4. 2017

11. 5. 2017
12. 5. 2017

SŠ bez MATURITNÍCH OBORŮ
ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 12. – 28. 4. 2017
Ředitel školy musí vypsat 2 termíny pro 1. kolo přijímacích zkoušek.

CO DĚLAT DO DOBY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK?
Očekávat pozvání na přijímací zkoušku,
má přijít nejpozději 14 dní před určeným termínem zkoušek
(nebo informaci, že na základě kritérií se jich nemusí uchazeč zúčastnit).
Nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit,
omluvit se písemně řediteli školy nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky
a očekávat sdělení náhradního termínu.
Pokud škola nepořádá přijímací zkoušky, očekávat rozhodnutí o přijetí / nepřijetí, musí být
zveřejněno mezi od 22. do 30. dubna 2017.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KROK ZA KROKEM
školní rok 2016/2017

CO DĚLAT PO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH?
Očekávat zveřejnění přijetí / nepřijetí do oboru vzdělání.
Cermat musí dodat výsledky jednotných zkoušek na dané SŠ nejpozději do 28. 4., (pro náhradní
termíny do 25. 5.), daná SŠ pak výsledky co nejdříve zveřejní.
Nerozesílají se dopisy o přijetí, ale o nepřijetí.
Ředitel vyvěšuje seznam přijatých studentů (jména či kódy budou zveřejněny na webu školy a na
jiném přístupném místě).
V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ

V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ

 Ředitel vyvěšuje seznam přijatých
studentů (jména či kódy budou zveřejněny
na webu školy).

 Střední škola zašle dopis o nepřijetí.

 Do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly
výsledky přijímacího řízení zveřejněny,
zaslat řediteli SŠ zápisový lístek.
 Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole
doručen, je možné místo obsadit jiným
uchazečem.
 Odevzdáním zápisového lístku uchazeč
potvrzuje svůj zájem studovat na dané
škole. Tento zájem může jednou změnit, a
to jen v případě úspěšného přijetí na
základě odvolání.

 Rozhodnutí o nepřijetí je na poště
uschováno jen 5 pracovních dní
(nevyzvedne-li se, pak se považuje za
doručené).
 Do 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí je možné podat k rukám
ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.
 Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí
na uvolněná místa po uchazečích, kteří
byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu
(nedoručili zápisový lístek).
 Nevyjde-li odvolání (nebo jsme ho
nepodali), podívat se na další možnosti
ve 2. kole na stránkách středních škol
nebo na webu Magistrátu hl. m. Prahy.

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
V 2. kole lze podat neomezené množství přihlášek.
Do přihlášky se píše jen jedna škola a jeden obor.
Škola vyhlašuje jen 1 termín. Je potřeba si dávat pozor,
aby se termíny na různých školách nepřekrývaly.
V druhém a dalších kolech se již jednotné přijímací zkoušky nekonají.

