Přijímací řízení na střední školy a učiliště

škol.r.

2020/2021

1. V 1.kole mohou vycházející žáci podat 2 přihlášky na střední školy a učiliště. Dále jen SŠ.
Dle vyhlášky č. 394/2008 Sb Základní škola není účastníkem přijímacího řízení
Z toho vyplývá, že žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen vy řizovat si veškeré vztahy se střední školou sám.

2. Každý žák naší školy obdrží 2 formuláře přihlášek od výchovné poradkyně.
3. Termín přijímacích zkoušek na maturitní obory je: 12.4.2021 a 13.4.2021. Zatím není
dáno, zda budou žáci přijímací zkoušky psát u všech maturitních oborů. Sám ředitel SŠ
stanoví ve svých kritériích přijímacího řízení do 31.1.2021. Zda využije testy CERMAT nebo
bude mít vlastní testy. V případě, že počet uchazečů o obor nebude převyšovat počet
plánovaných přijatých studentů, může ŘŠ od přijímacích zkoušek i upustit.
4. Na víceletá gymnázia platí stejná pravidla, zpravidla však mají jen 1 kolo.
Termín přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia je 14.4.2021 a 15.4.2021
5. Vyplnění přihlášek:

- správný název

SŠ, název oboru a správný kód oboru
tyto informace najdete např. v brožuře Čím budu /od ÚP v Plzni/
nebo na webových stránkách jednotlivých středních škol
potvrzení o zdravotním stavu /za polatek u prakt.lékaře/ (sportovní
gymnázium má vlastní tiskopis), potvrzení jen u některých oborů

6. Nelze letos u přijímací řízení na SŠ přihlížet ke klasifikaci za 2.pol.2019/2020.
7. Vyplněné tiskopisy přihlášek odevzdá žák naší školy zpět výchovné poradkyni ke kontrole,
orazítkování a podepsání ředitelkou základní školy nejlépe do 15.2.2021. Nezapomeňte, že
některé přihlášky musí být potvrzeny i lékařem.
8. Vyplněnou a potvrzenou přihlášku ředitelkou základní školy žák nebo

zákonný zástupce odevzdává střední škole sám do 1.3.2021.

9. K přihlášce žák přiloží: zprávu z vyšetření z PPP- pro maturitní obory je důležitý bod V.
případně doklady o výrazných úspěších v soutěžích
10. V případě oznámení o přijetí na střední školu, učiliště /nejdříve 22.4.2021 do 7 dnů od
přijímacího řízení/, je žák povinen doručit vyplněný zápisový lístek do 10 pracovních dnů té
střední škole, na kterou chce nastoupit. Jeden zápisový lístek obdrží žák proti podpisu od
výchovné poradkyně do 15.3.2021.
V případě písemného oznámení o nepřijetí, může žák do 3 dnů podat odvolání proti
rozhodnutí SŠ.
Veškeré dotazy prosím na služební email. Je možná i konzultace.
8.12.2020 Drahoslava Sýkorová VP

