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Přijímací řízení
Důležité webové stránky
 www.zkola.cz – přijímací řízení na střední školy

(přijímací zkoušky, Kam na školu, Kalendář dnů
otevřených dveří, podpora řemesel, vzory přihlášek)
 www.burzaskol.cz- nabídka škol ve ZK, DOD

 www.infoabsolvent.cz – přehled škol v celé ČR
 www.cermat.cz- nové přijímací zkoušky, testy,
 www.msmt.cz – všechny informace k přijímacímu
řízení
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Obory s talentovou zkouškou

 Konzervatoře, UMPRUM - grafický design,
průmyslový design,multimédia, SOŠ Luhačovice
 Sportovní gymnázium – talentová zkouška + v dubnu
jednotná přijímací zkouška
 Žák si může podat 2 přihlášky pro obory s talentovou
zkouškou, a to do 30. 11. 2018.
 Tito žáci si mohou podat dvě přihlášky i na dubnové
termíny.
 Zveřejnění kritérií do 31. 10. 2018
 Talentové zkoušky se konají v lednu a v únoru 2019

Jednotná přijímací zkouška na šk.rok 2019/2020
 Přihlášky
 Žáci si podávají v I. kole PŘ dvě totožné přihlášky zkouška se u
maturitních oborů koná na 1. uvedené škole v 1.termínu, na 2.
uvedené škole ve 2.termínu
 Termíny zkoušek: 12.4. a 15.4.2019 (pátek, pondělí)- na přihlášku
se nevyplňují, pouze datum školní zkoušky (např.pedagogika)
 Podpisy a razítka se nesmí kopírovat
 Zjistit PLP – objednat se v únoru u lékaře
 Žáci se SVP přiloží k přihlášce potvrzení PPP – nutno objednat
vyšetření s předstihem
 K přihlášce se přikládají i orazítkované diplomy, u kolektivních
sportů přiložit soupisku
 Na SŠ doručí zákonný zástupce do 1. 3. 2019
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 Učební obory
 Žáci jsou přijímáni na základě prospěchu na
základní škole
 Učební obory vyžadují PLP
 Podpora řemesel – přehled oborů
podporovaných Zlínským krajem na
www.zkola.cz
 Výsledky přijetí od 22. 4. 2019
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Maturitní obory
 Kritéria přijetí zveřejní ředitelé SŠ do
31.1.2019, min 60% váhu má přijímací zkouška
 ZAPOČÍTÁVÁ SE LEPŠÍ VÝSLEDEK obou zkoušek
 Výsledky od 22. 4. do 28. 4. 2019
 Náhradní termíny 13. 5. a 14. 5. 2019
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 Jednotné přijímací zkoušky CERMAT z českého jazyka
a matematiky (každá 50 b., ČJ 60 min, M 70 min)
 Uchazeči s SVP budou mít upravený čas
 Ukázky testů na www.cermat.cz
 Odpovědi otevřené i uzavřené
 Ředitel střední školy může stanovit hranici
úspěšnosti pro přijetí
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Zápisový lístek
 Zápisový lístek dává žákovi základní škola, je stvrzen
podpisem a razítkem ředitele.
 Každý žák obdrží do 15. března jeden zápisový lístek.
 Zákonný zástupce jej musí odevzdat do 10 pracovních
dnů od doručení rozhodnutí na vybranou školu
 Zápisový lístek může vzít zpět jen v případě, že byl
na jinou školu přijat na odvolání nebo byl přijat na
školu s talentovou zkouškou
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Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
 Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od
doručení o nepřijetí do rukou ředitele SŠ
 Volná místa sledovat na www.zkola.cz
 Libovolný počet přihlášek do dalších kol PŘ
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Dny otevřených dveří
 Publikace Kalendář dnů otevřených dveří je v každé třídě
a na našich webových stránkách
 Dny otevřených dveří na všech uherskobrodských
středních školách budou 30.11. a 1.12.2018
 Každá škola nabízí ještě další možnosti její návštěvy
v jiných termínech
 13. a 14.11. přehlídka SŠ v Klubu kultury UH, do 17:00
 Sledovat webové stránky škol
 Exkurze s TU (SPŠOA – 6.11., 22.11.)
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 Veškeré informace naleznete na školních webových
stránkách, v Atlase školství a na nástěnkách (3. patro
u kabinetu VP), kmenové třídy 9. ročníků
 Individuální konzultace po předchozí domluvě:
telefonicky na čísle 572 634 321 nebo
zlamalova@zsvin.cz

