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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
2018/2019

NOVÉ OBORY VZDĚLÁVÁNÍ
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
nebude otevřen obor Technická zařízení budov 36-45-M/01
avizovaný v Atlase škol, ŠVP Tepelná čerpadla a
vzduchotechnika bude vyučován pod oborem Mechanik
instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská
Třebová
Technické lyceum se zaměřením na letectví
po 2. ročníku volba zaměření na leteckou techniku nebo na
letecký provoz

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ
✕ v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat
– dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a
– dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky

✕ přihlášku podává uchazeč řediteli SŠ pro 1. kolo přijímacího

řízení do
✕

–30. listopadu pro obory vzdělání s talentovou zkouškou,
–1. března pro obory vzdělání bez talentové zkoušky,

✕ v uvedených termínech musí již být přihlášky doručeny

řediteli SŠ, nestačí je předat k doručení na poštu

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
✕

v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní
zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z ČJ a
literatury a M
✕ ředitel školy může stanovit i školní přijímací zkoušku (stanoví
dva termíny jejího konání)
✕ přípravu zadání testů, jejich distribuci a hodnocení výsledků
zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
✕ přijímací zkoušky nanečisto- leden/únor, sledovat weby škol

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
✕ každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky 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
✕ uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací
zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů
omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním
termínu
✕ přijímací zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do
1 měsíce po termínu konání řádné přijímací zkoušky

TERMÍNY KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

✕
✕
✕
✕

přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se budou konat:
–od 12. dubna do 28. dubna do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
–od 22. dubna do 30. dubna do ostatních oborů vzdělání
jednotné přijímací zkoušky se konají:

✕ studium
čtyřleté

1. řádný
termín

2. řádný
termín

náhradní
termín

12. 4. 2019

15. 4. 2019

13. a 14. 5.
2019

PŘIHLAŠOVÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ
✕ pokud se uchazeč hlásí na dvě střední školy (popř. dva různé obory

vzdělání), na přihlášce ke vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení uvede
obě školy (popř. obory)
✕ pořadí, ve kterém uchazeč uvede zvolené střední školy, určuje, ve
které škole bude konat jednotné zkoušky v 1. a ve 2. termínu
✕ vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se
hlásí; na obou přihláškách uchazeč dodrží stejné pořadí středních
škol (oborů vzdělání)
✕ pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory vzdělání na téže škole,
odevzdá řediteli této školy také dvě přihlášky (i když jsou identické)
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PŘIHLAŠOVÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ
✕ rodné číslo uvádí uchazeč pouze na přihlášce ke vzdělávání

v oboru vzdělání, do kterého se konají jednotné přijímací zkoušky
✕ kolonku Jednotná zkouška – ano – ne vyplňuje na přihlášce do oboru

✕
✕
✕
✕
✕

vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky pouze uchazeč,
který se přihlásil také do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou
povinné je doplnění telefonu na rodiče, datum narození rodiče
je lepší na 1. místo dát školu bližší bydlišti uchazeče
poslat poštou v tištěné podobě doporučeně, podací lístek uschovat
14 dní před konáním uchazeč dostane pozvánku k přijímacímu
řízení
změny v přijímacím řízení pro žáky s SVP - budeme řešit
individuálně

SPECIFIKACE JEDNOTNÝCH ZKOUŠEK
v testech budou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené (i úlohy z
konstrukční geometrie)
✕ povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka,
rýsovací potřeby; kalkulačka a tabulky nejsou povoleny
✕ NE GUMOVACÍ PERO!!!
✕ chybné odpovědi nebudou penalizovány
✕
Český jazyk a literatura
+ časový limit je 60 min
+ celkový maximální počet bodů z testu je 50
✕
Matematika
+ časový limit je 70 min
✕ celkový maximální počet bodů z testu je 50
✕

✕

✕

✕

HODNOCENÍ UCHAZEČŮ
V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
uchazeči budou hodnoceni na základě:
+
+
+
+

výsledků dosažených v jednotných zkouškách
hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
výsledku talentové zkoušky či školní přijímací zkoušky
(bude-li stanovena)
případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

jednotnou zkoušku uchazeč koná dvakrát, do
hodnocení přijímacího řízení se započte lepší
výsledek z každého testu
hodnocení jednotných testů z ČJ a M se na celkovém
hodnocení uchazeče v rámci přijímacího řízení bude
podílet minimálně 60%

HODNOCENÍ UCHAZEČŮ
V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
✕ podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání ve středních
školách zřizovaných Pardubickým krajem bude, aby v součtu
bodů z obou testů dosáhl následující minimální hranice:
✕

Čtyřleté studium

✕ Gymnázium – min. 35 bodů ze 100
možných
✕ ostatní obory vzdělání s maturitní
zkouškou – min. 20 bodů ze 100
možných

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
✕ Cermat dodá výsledky jednotných testů středním školám
nejpozději do 28. dubna
✕ ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů
nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí od 22. 4. do 30. 4. 2019
✕ ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů
po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem, příp. do 2
prac. dnů po dni konání školní přijímací zkoušky
✕ odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podat ve lhůtě 3
pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí

PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S
TALENTOVOU ZKOUŠKOU
talentová zkouška se koná:
od 2. ledna do 15. ledna 2019
✕ sdělení o výsledku talentové zkoušky zašle
ředitel školy:
✕ do 20. ledna
✕ ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů
(nepřijatí dostanou rozhodnutí o nepřijetí) v
období od 5. února do 15. února
✕

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
✕
✕
✕

✕

v dalších kolech přijímacího řízení nebudou
uchazeči konat jednotné přijímací zkoušky
způsob hodnocení uchazečů v dalších kolech
přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy
počet přihlášek v dalších kolech přijímacího
řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou i
bez talentové zkoušky není omezen
na přihlášku uchazeč vyplňuje pouze jednu
zvolenou střední školu

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
✕

✕

✕

odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději
do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná
běžet dnem následujícím po dni zveřejnění
seznamu přijatých uchazečů
zápisový lístek vydává VP proti podpisu
zákonného zástupce

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
✕

zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, může
vzít zpět v případě, že:
+ jej chce uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě
odvolání - dodat rozhodnutí o odvolání
+ odevzdal-li jej v oboru vzdělání s talentovou zkouškou a
následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky
+ stejný zápisový lístek uplatňuji (vyplní se druhá strana)

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
✕
✕
✕

Školský portál Pardubického kraje
www.klickevzdelani.cz
MŠMT www.msmt.cz
Cermat www.cermat.cz

Informace k přijímacímu řízení
✕

Děkuji Vám za pozornost.

