Informace k prijímacím zkouškam na SS
Aktuální informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2017/2018


Způsob přijímacího řízení určuje ředitel příslušné střední školy. Přijímací řízení probíhá
na základě předložených podkladů – přihláška a přehled klasifikace v 8. a 9. ročníku a
další požadavky stanovené střední školou.



Nejpozději do 31. ledna 2017 (u oborů s talentovou zkouškou do 31. října 2016)
zveřejní SŠ na svých webových stránkách přesná kritéria, podle kterých bude přijímací
řízení probíhat.



V letošním školním roce se mohou v 1. kole podat 2 PŘIHLÁŠKY. Přihlášky k 1. kolu
přijímacího řízení na SŠ musí žák/zákonný zástupce doručit do 1. 3. 2017 na příslušnou
střední školu, a to včetně potvrzení ZŠ (k oborům s talentovou zkouškou do 30.
listopadu 2016). Za správnost vyplnění a včasnost odevzdání odpovídá vždy zákonný
zástupce.



V letošním roce se konají v prvním kole přijímacího řízení jednotné zkoušky do oborů
středního vzdělání s maturitní zkouškou, a to formou písemného testu ze vzdělávacího
oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (v
rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělání).

Termíny přijímacích zkoušek (řádné):
1. termín
o 12. dubna 2017 - pro čtyřleté obory vzdělání
o 18. dubna 2017 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín
o 19. dubna 2017 - pro čtyřleté obory vzdělání
o 20. dubna 2017 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií


Termíny se nevztahují na obory se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním
listem (kde lze konat přijímací zkoušku v období od 22. dubna do 30. dubna 2017).



Další kola přijímacího řízení vypisují jednotlivé školy dle potřeby (veškeré informace je
třeba zjišťovat na stránkách jednotlivých SŠ).

Náhradní termíny:
1. termín

11. května 2017

2. termín

12. května 2017

Po přijetí:


Zápisový lístek musí být odevzdán řediteli příslušné SŠ nejpozději do 10 pracovních
dnů.



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).



Zápisový lístek bude rodičům vydán proti podpisu na třídních schůzkách 14. 11.
(popřípadě dle domluvy).

Doplňující informace:


Informace o jednotlivých školách (podmínky přijímacího řízení, bonifikace atp.) získáte
na jednotlivých středních školách na Dnech otevřených dveří.



Dále je možnost využít konzultace v Informačním a poradenském středisku pro volbu
a změnu povolání při Úřadu práce Praha 3, Domažlická 1139/11, 130 00 (pro žáky 9.
ročníku je již naplánovaná beseda).



Nejaktuálnější informace rovněž na webových stránkách: www.altlasskolstvi.cz,
www.infoabsolvent.cz a www.scio.cz (příprava na přijímací zkoušky).

