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Přihlášky
 Každý žák může podat nejvýše 2 přihlášky
- každou přihlášku na jinou školu do jednoho oboru vzdělání
- obě přihlášky na jednu školu na dva různé obory vzdělání
 Obě přihlášky jsou totožné – na každé přihlášce jsou obě zvolené školy a obory
Mohou se lišit pouze lékařským potvrzením či informacemi o aktivitách a zájmech žáka,
které zapíše na žádost žáka či rodiče třídní učitel. Zájmy od organizací mohou být
potvrzeny jako příloha na zvláštním papíře.
 Termíny vyhlášení kritérií přijímacího řízení
- do oborů vzdělání s talentovou zkouškou – 30. 10. 2017
- do oborů vzdělání bez talentové zkoušky – 31. 1. 2018
 Termíny podání přihlášek
- do oborů vzdělání s talentovou zkouškou – 30. 11. 2017
- do oborů vzdělání bez talentové zkoušky – 1. 3. 2018
 Žák může podat 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
a 2 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky.

Postup při podávání přihlášky
 Začátkem února vytiskne výchovný poradce ( dále VP) přihlášky dle požadavků
žáka.
 VP předá přihlášky žákovi, který je společně s rodiči zkontroluje a podepíše.
 Žák přihlášky, které jsou v pořádku, odevzdá VP, který zajistí jejich podepsání
ředitelkou školy a případně doplnění aktivit žáka.
V případě nedostatků na přihlášce požádá žák VP o nové, opravené přihlášky.
 VP předá přihlášky podepsané ŘŠ žákovi, který si zajistí lékařské potvrzení
u oborů vzdělání, které to vyžadují. Pak nejpozději do 1.3.2018 (30.11.2017)
doručí rodiče či žák přihlášky na SŠ.
Pozn.: Pokud budete zasílat přihlášky poštou, tak pouze doporučeně a pak si
telefonicky ověřte, že byly doručeny.

Přijímací řízení
Přijímací zkoušky 1. kolo:
1) Do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - od 2. ledna do 15. ledna
2) Do oborů vzdělání Gymnázium se sportovním zaměřením
- talentová zkouška od 2. ledna do 15. února (do 20. ledna výsledky)
- jednotná zkouška z Čj a M - 12. dubna a 16. dubna
3) Do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
- maturitní obory - jednotná zkouška z Čj a M - 12. dubna a 16. dubna
- školní PZ , je-li stanovena - od 12. dubna do 28. dubna
- obory s výučním listem – školní PZ , je-li stanovena - od 20. dubna do 30. dubna
Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek – 10. 5. a 11. 5.

Jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky
Každý uchazeč, který si podá dvě přihlášky, může konat jednotnou zkoušku dvakrát,
v prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu
ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
Podá-li uchazeč obě přihlášky na jednu školu do dvou oborů, koná obě zkoušky
na této škole. Obě školy dostanou z Cermatu lepší výsledky z obou zkoušek.

Výsledky přijímacího řízení
Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení podle

- hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání ( za 8. a 9. ročník, případně 7. ročník)
- výsledků jednotné zkoušky
(podíl na splnění kritérií PŘ minimálně 60 %, u Gymnázií se sportovním zaměřením
minimálně 40%)
- výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena (u maturitních oborů – výjimečně)
- dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
(např. účast či umístění ve vědomostních soutěžích MŠMT kategorie A, členství
ve vybraných kroužcích, organizacích minimálně jeden či dva roky, studium v LŠU, …)
Vyhlášení výsledků PŘ
1) u oborů, kde se nekoná jednotná zkouška, zveřejní ředitel přijaté uchazeče
a nepřijatým zašle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna
2) u oborů, kde se konala jednotná zkouška, zveřejní ředitel seznam přijatých uchazečů
do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Cermatem , nepřijatým zašle
rozhodnutí o nepřijetí

3) u oborů , kde se konala školní PZ, zveřejní ředitel seznam přijatých uchazečů
do 2 pracovních dnů po konání zkoušky, nepřijatým zašle rozhodnutí o nepřijetí

Zápisový lístek
Uchazeč musí na školu, na kterou byl přijat, odevzdat do 10 pracovních dní
od zveřejnění výsledků přijímacího řízení zápisový lístek. Nepotvrdí-li uchazeč svůj úmysl
studovat na škole odevzdáním zápisového lístku, zanikají posledním dnem této lhůty
účinky rozhodnutí o přijetí.
Každý uchazeč obdrží jen jeden zápisový lístek. Zápisový lístek si vyzvedne zákonný
zástupce žáka na základní škole ve stanoveném termínu. Škola zveřejní termín
pro vyzvednutí ZL prostřednictvím školního webu či žákovské knížky. Pro obory vzdělání
s talentovou zkouškou do 30. 11. a pro obory bez talentové zkoušky do 15. 3. (Pokud
o jeho vydání požádá žák později, škola mu ho vydá.)
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že byl uchazeč
přijat na školu na základě odvolání.
Uchazeč může také vzít zpět ZL uplatněný v oboru vzdělání s talentovou zkouškou,
tzn. pokud zde v lednu odevzdal ZL a v dubnu byl přijat na jinou školu v oboru vzdělání
bez talentové zkoušky.
Pozn.: Pokud byste zasílali ZL poštou, tak pouze doporučeně a pak si telefonicky ověřte,
že byl doručen.

Odvolání
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu se lze odvolat ve lhůtě
3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictví ředitele střední školy
k odboru školství krajského úřadu.

V případě nepřijetí může žák podat přihlášky do dalších kol přijímacího řízení
pokud je střední škola vypíše.

Aktuální informace o přijímacím řízení můžete získat na webových stránkách
královehradeckého kraje (sekce: krajský úřad – školství – přijímací řízení).
http://www.kr-kralovehradecky.cz

