Přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2017/2018





konání jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a
skupiny oborů Umění a užité umění)
přípravu zadání testů jednotné zkoušky zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů ČJ a literatura a
Matematika a její aplikace (v rozsahu RVP pro ZŠ)
střední školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího
řízení uchazečem (hodnocení této jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60%,
u oborů vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40%

Termíny podání přihlášek na střední školy



Uchazeč musí podat přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 1. března
2018
Způsob předávání přihlášky je stanoven tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné
střední školy, o kterou mají zájem.

Počet přihlášek na střední školy


Žáci základních škol mohou podat dvě přihlášky na střední školy.

Náležitosti přihlášky








vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,
součástí přihlášky nemusí být doklad nebo jeho ověřená kopie pokud je klasifikace z příslušných
ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou
školní docházku – škola potvrzuje razítkem a podpisem ředitele školy nebo jím pověřeného
zaměstnance
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání dle vyhlášky č. 211/2010 Sb. – příloha č.
1 a č. 2, kde jsou pro jednotlivé obory uvedena možná zdravotní omezení, která by případně mohla
být překážkou pro přijetí
doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné
úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
součástí přihlášky jsou dále doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem
školy
pokud žák podává pro první kolo dvě přihlášky, uvede na přihláškách obory vzdělání (školy) ve stejném
pořadí (neprohazuje je)

Termíny přijímacích zkoušek





Pro prvé kolo přijímacího řízení na střední školy – učňovské obory se stanoví jednotně termín
přijímací zkoušky v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna 2018
jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů ČJ a literatura a
Matematika a její aplikace – 12. dubna 2018 – 1. řádný termín, 16. dubna 2018 – 2. řádný termín
pozvánku ke konání jednotné zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem
konání této zkoušky, v případě náhradního termínu 7 dní před jejím konáním
termín konání školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy tak, aby se časově nepřekrývaly termíny
jednotné zkoušky

Výsledky přijímacích zkoušek – zápisový lístek







Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový
přístup seznam přijatých uchazečů, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího
řízení a kritéria přijímacího řízení. Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem
Centrum (CERMAT) zpřístupňuje hodnocení uchazeče střední škole nejpozději do 28. dubna 2018,
ředitel následně do 2 pracovních dnů ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam
přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě i způsobem umožňujícím dálkový přístup a to
pod registračním číslem, které je každému žákovi přiděleno v den přijímací zkoušky
Písemně je zasíláno rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům, a to nejdříve 22. dubna 2017.
Uchazeč musí na školu, na kterou je přijat, do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí
předložit zápisový lístek (obdrží na ZŠ). Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok



stát se jejím žákem. Na tato místa mohou pak ředitelé středních škol vypsat další kolo přijímacího
řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.
Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona umožňuje pouze ve dvou případech, kdy jej
žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole. Buď když bylo úspěšné jeho odvolání (novela § 60a
odst. 7 školského zákona), anebo když uplatnil zápisový lístek do oboru vzdělávání s talentovou
zkouškou a následně byl přijat do oboru bez talentové zkoušky (zák. č.82/2015 Sb.) Dokladem pro
vydání zpět zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve
kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

Druhé a další kolo přijímacího řízení


Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k
naplnění předpokládaného stavu žáků.

Odvolání






Na veřejných středních školách se lze odvolat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitel školy
Ředitel školy postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním a správním spisem kritéria
přijímacího řízení, podle kterých postupoval při přijímacím řízení, případně další dokumenty důležité
pro rozhodnutí o odvolání
O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí
oznámit nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit,
je však nutné toto vždy oznámit. Odvolání podávají rodiče uchazeče.



MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené
Vsetínská 454Valašské Meziříčí
757 14
www.val-mez.cz
datum státní přijímací zkoušky: 12.4.2018 – první řádný termín
16.4.2018 – druhý řádný termín
datum přijímacího řízení pro učební obory bude upřesněn na webových stránkách školy,
nejdříve však v prvním březnovém týdnu
Přijímací řízení bude probíhat v souladu:





s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
s vyhláškou č 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Předpokladem pro přijetí žáka do zvoleného oboru vzdělání je rovněž:




podání úplně vyplněné přihlášky v určeném termínu
doporučení školského poradenského zařízení (SPC)
zdravotní způsobilost pro studium zvoleného oboru vzdělání

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE:
Maturitní obor 18–20-M/01 – Informační technologie
(ŠVP – Počítačové systémy a aplikovaná elektrotechnika)
Učební obor 26–51-H/01 – elektrikář (slaboproud)
Učební obor 26–51-E/01 – Elektrotechnické a strojně montážní práce
Učební obor 26–41-L/51 – Mechanik elektrotechnik (nástavbové studium)

Maturitní obor 41–44-M/01 – Zahradnictví
Učební obor 41–52-H/01 – zahradník, zahradnice
Učební obor 41–52-E/01 – zahradnické práce

Uzpůsobení podmínek pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami


Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „uchazeč se SVP“) má právo konat
jednotnou přijímací zkoušku (dále jen „jednotná zkouška“) v souladu s § 16 odst. 1 a odst. 2 písm. c)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v rámci přijímacího řízení ke střednímu
vzdělávání za upravených podmínek s využitím podpůrných opatření odpovídajících jeho speciálním
vzdělávacím potřebám (dále jen „uzpůsobení podmínek“).



Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku neupravují.



Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského
poradenského zařízení (dále jen „ŠPZ“) podle § 16 odst. 4 školského zákona. Doporučení ŠPZ
uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č.
353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. (dále
jen „vyhláška č. 353/2016 Sb.“), pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději k 1. březnu (u oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou k 30. listopadu).



Při stanovení uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky v přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání obsažených v doporučení postupují pracovníci ŠPZ v zájmu zajištění rovného přístupu v
souladu s Přílohou č. 1 k tomuto metodickému doporučení. Podpůrné opatření druhého nebo vyššího
stupně může ŠPZ přiznat i uchazeči se znevýhodněním způsobeným cílenou medikací, která může
ovlivnit schopnosti uchazeče a snížit jeho momentální výkon, a to na základě lékařského potvrzení.



Uchazeč ke všem přihláškám (až čtyřem), které ve školách odevzdává pro 1. kolo přijímacího řízení,
přikládá jedno totožné doporučení ŠPZ, které je mu vydáváno na základě jeho žádosti; počet
originálních vyhotovení doporučení je dán počtem přihlášek uplatněných uchazečem.



Pokud dojde ke změně speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče v období po podání přihlášky,
uzpůsobí podmínky pro konání jednotné zkoušky ředitel školy v dohodě s Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) s přihlédnutím k Příloze č. 1 k tomuto metodickému
doporučení.



Ředitel školy uzpůsobí podmínky pro konání jednotné zkoušky uchazeči se SVP podle doporučení
ŠPZ v souladu s § 13 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a s Přílohou č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., o
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č.
270/2017 Sb. Při uzpůsobení zkušební dokumentace jednotné zkoušky střední škola spolupracuje s
Centrem podle § 13 odst. 2 až 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb.



Údaje o uzpůsobení podmínek jednotné zkoušky podle § 5 vyhlášky č. 353/2016 Sb. pro konkrétního
uchazeče v rozsahu typů uzpůsobení podmínek podle Přílohy č. 1 k tomuto metodickému doporučení
předá střední škola Centru do registru uchazečů nejpozději do 11. března; v případě požadavku na
zpracování zadání testů v Braillově písmu předá střední škola Centru tyto údaje nejpozději 2 pracovní
dny po doručení přihlášky v návaznosti na termín stanovený pro odevzdání přihlášky ke vzdělávání (§
60a odst. 5 školského zákona, § 5 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 353/2016 Sb.).



Pro uchazeče se SVP, u nichž z doporučení ŠPZ vyplývá požadavek na zvětšení písma nebo na
využití počítače, poskytne Centrum řediteli školy testový sešit v otevřeném formátu bezprostředně před
konáním zkoušky. Za úpravu testového sešitu následně odpovídá ředitel školy (§ 13 odst. 3 vyhlášky
č. 353/2016 Sb.). Pro uchazeče se zrakovým postižením, u nichž z doporučení ŠPZ vyplývá
požadavek na zpracování zadání testů v Braillově písmu, připraví Centrum testový sešit v Braillově
písmu (§ 13 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).





Zadání jednotné zkoušky je stejné pro všechny uchazeče o obory vzdělání ve stanovených věkových
skupinách uchazečů v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání;
výjimkou jsou úpravy obsahu zkoušek pro uchazeče se zrakovým a sluchovým postižením popsané v
Příloze č. 1 k tomuto metodickému doporučení. Pravidla uzpůsobení podmínek konání jednotné
zkoušky pro příslušný stupeň podpůrných opatření a konkrétní typ uzpůsobení jsou stejná pro
uchazeče se SVP všech forem středního vzdělávání (viz § 25 odst. 1 školského zákona – denní,
večerní, dálková, distanční, kombinovaná forma vzdělávání).
Uzpůsobení podmínek je vždy jednotné pro oba písemné testy jednotné zkoušky a mělo by být v
dotčených školách zajišťováno ve shodě při konání jednotné zkoušky v obou termínech. Ve složitějších
případech se doporučuje, aby se ředitelé obou škol, v nichž uchazeč koná jednotnou zkoušku,
vzájemně domluvili na sjednocení podmínek.



Podmínkou pro uzpůsobení podmínek v přijímacím řízení v konkrétním oboru vzdělání je splnění
zdravotní způsobilosti určené pro dotčený obor vzdělání podle Přílohy č. 1 a č. 2 k nařízení vlády č.
211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů. Pro příslušné obory vzdělání jsou zde popsána onemocnění nebo
zdravotní obtíže bránící nebo omezující vzdělávání a ovlivňující budoucí pracovní uplatnění. Zdravotní
způsobilost ke vzdělávání v příslušném oboru vzdělání posuzuje a lékařský posudek vydává zpravidla
lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost podle zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Posudek se pro přijetí v dotčených oborech
vzdělání předává škole spolu s přihláškou ke vzdělávání (§ 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 353/2016
Sb.).



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje ředitelům škol, aby pravidla uzpůsobení
podmínek uchazečů se SVP pro konání jednotné zkoušky adekvátně využili i pro konání školní
přijímací zkoušky, případně talentové zkoušky.

