Informace pro rodiče žáků končících povinnou školní docházku ve
školním roce 2018/2019
Výchovný poradce:
Konzultační hodiny:

Mgr. Bayerová Radmila
pondělí 14.00 – 15.00 (možnost domluvy)

Novela Školského zákona s platností od 1. 9. 2016 - Přijímací řízení do oborů středního vzdělání
a konzervatoří (§ 60 a násl.,§ 83, § 88 ŠZ): Odevzdání přihlášek uchazečů ke střednímu vzdělávání
nejpozději ke dni 1. března (pro všechny netalentové obory vzdělání, i nematuritní, i nástavbové, i jiné formy
vzdělávání než denní). Pro maturitní obory vzdělání bez talentové zkoušky + gymnázia se sportovní
přípravou se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně se koná jednotná zkouška z ČJ a M zadávaná a
vyhodnocovaná CZVV (výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení
uchazeče, resp. u GSP 40% podíl na hodnocení). Možnost stanovit školní přijímací zkoušku zůstává zachována.
Jednotná zkouška se koná 2x v prvním kole přijímacího řízení - 12. a 15. dubna 2019 – započítává se
lepší výsledek. Školní přijímací zkouška v nematuritních oborech vzdělání, pokud je stanovena, se koná jako
dosud v pracovních dnech od 22. do 30. dubna.
Novela Školského zákona s platností od 1. 1. 2012 – Uchazeč si může podat dvě přihlášky pro první
kolo přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji
formou vydání seznamu přijatých uchazečů (na webových stránkách dané SŠ). Po vyhlášení výsledků potvrzuje
přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů po oznámení rozhodnutí o přijetí.
Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně (pro možnosti
odvolání). Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Termín pro přijímací zkoušky v prvním
kole přijímacího řízení od 22. dubna do 30. dubna (rozhodnutí o přijetí). Je zrušena povinnost základní školy
vydat výstupní hodnocení.
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GEMMA 2018 – přehlídka středního školství s nabídkou studijních a učebních oborů pro školní rok
2017/2018 se bude konat ve dnech 24. – 25. října 2018 v prostorách Výstavní sál fy Varroc Automotive
Systems s.r.o. v Novém Jičíně (bývalý Autopal)
Podmínky pro návštěvu Dne otevřených dveří: Omluvenka musí být na škole on line nebo
v žákovské knížce nejpozději 2 dny předem. Omlouvá se doba nezbytně nutná pro návštěvu. Při splnění
podmínek je možno navštívit i více Dnů otevřených dveří.
Přihlášky na školy uměleckého zaměření, konzervatoře (talentová zkouška), nebo sportovní gymnázia
s rozšířenou výukou tělesné výchovy (talentové zkoušky) se podávají do 30. listopadu 2018 na SŠ.
Kriteria přijetí do 31. října 2018 na stránkách SŠ. Doporučujeme odevzdat vyplněnou přihlášku
k potvrzení prospěchu ZŠ do 12. listopadu 2018. Rodiče nebo zákonní zástupci přihlášku zasílají SŠ
sami. Na většině konzervatoří a uměleckých škol probíhají přijímačky formou jedno či více kolové
talentové zkoušky. Talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou proběhnou od 2.
ledna do 15. ledna 2019 (výsledek do 20. 1. 2019), do oboru Gymnázium se sportovní přípravou,
kde se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. února 2019(výsledek
jednotné zkoušky u GSP 40% podíl na hodnocení), rozhodnutí, kdo byl ke studiu přijat, vydá ředitel
školy nejpozději do 20. února 2019. Není-li žák přijat na školu uměleckého zaměření, může si podat
přihlášky na všechny typy středních škol státních, církevních i soukromých v prvním kole přijímacího
řízení.
Kriteria přijímacího řízení pro 1. kolo – do 31. ledna 2019 na stránkách SŠ.
Tiskopisy přihlášek na SŠ pro první kolo přijímacího řízení k vyplňování obdrží žáci současně
s vysvědčením za 1. pololetí – 31. ledna 2019
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč
podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou
přihlášku.

Odevzdávání přihlášek ke kontrole – do 11. února 2019

Vydání vyplněných a potvrzených tiskopisů přihlášek – 21. 2. 2019
Vydání zápisových lístků zákonným zástupcům – do 15. března 2019 (bude upřesněno).
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Uchazeč, zákonný zástupce nezletilého uchazeče dodá (osobně nebo poštou) přihlášky
řediteli příslušné střední školy nejpozději do 1. března 2019 (musí být na SŠ)

Jednotná zkouška z ČJ a M zadávaná a vyhodnocovaná CZVV (výsledek jednotné zkoušky má
min. 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče) se koná 2x v prvním kole přijímacího řízení –
termíny - 12. a 15. dubna 2019 – započítává se lepší výsledek.
První kolo přijímacího řízení na všechny typy SŠ se koná v době 22. 4. - 30. 4. 2019 – rozhodnutí o
přijetí (týká se i víceletých gymnázií) – bližší a konkrétnější informace budou aktualizovány na
stránkách SŠ.
Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých i nepřijatých uchazečů se vyhlašuji
formou vydání seznamu přijatých uchazečů (na webových stránkách dané SŠ) – do 3 pracovních dnů
ode dne zkoušky, pokud se nekoná přijímací zkouška nejdříve 22. 4. 2019. Rozhodnutí o přijetí se
nevydává. Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí
písemně (pro možnosti odvolání).
Jeden zápisový lístek vydá rodiči nebo zákonnému zástupci základní škola. Ten musí doručit
tento zápisový lístek do 10 pracovních dnů po oznámení rozhodnutí o přijetí na tu SŠ, na kterou
byl přijat a kterou si vybral pro další studium. Pokud na SŠ zápisový lístek nedoručí, jeho místo
je volné pro dalšího uchazeče. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje (vyjímka jen,
když bylo odvolání uchazeče úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do
oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).
V případě, že žák v prvním kole přijímacího řízení neuspěje, může si podat přihlášku v dalším kole na
jinou střední školu nebo jiný obor (neomezený počet).
Hlásit se uchazeči mohou pouze na SŠ, která druhá a další kola vypisují (školy nemusí další kola
vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách (webových
stránkách) nebo na příslušném krajském úřadu, můžou se obrátit o pomoc na výchovného poradce.
V případě nepřijetí žáka na SŠ mohou odvolání podat jen ti uchazeči, kteří se hlásí na SŠ zřízené
státem, krajem, obcí či svazkem obcí. Poučení o podmínkách odvolání musí být součástí rozhodnutí
ředitele SŠ. Na soukromých a církevních SŠ se lze bránit pouze prostřednictvím občanskoprávního
sporu na základě uzavírané smlouvy – výsledek tak musí přezkoumat soud.
Uchazeč musí doložit doklad o úspěšném ukončení 9. ročníku (závěrečné vysvědčení) neprodleně po
jeho vydání, nejpozději do dne, kdy se stane žákem SŠ (do 31. srpna 2019)
Přijímací řízení na všechny typy střední škol trvá do 31. srpna 2019.

Webové stránky poskytující informace o jednotlivých školách a oborech a o přijímacím řízení :

www.infoabsolvent.cz (přehled všech škol v ČR, nezaměstnanost, trh práce, videoukázky povolání),
www.msmt.cz (stránky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy), www.scio.cz (příprava na přijímací
zkoušky, doučování), www.kr.moravskoslezsky.cz (stránky Moravskoslezského kraje- SŠ, které vyhlásí druhé
a další kola, volná místa na SŠ), http://portal. mpsv.cz (informační portál Ministerstva práce a sociálních věcinabídka škol, volných míst, trh práce,..), Integrovaný systém typových pozic www.istp.cz (kartotéka typových
pozic, DAT.cz (databáze dalšího vzdělávání), KPM (katalog pracovních míst), Průvodce světem povolání
www.gwo.cz ( informace a návody k výběru povolání), a další

Všechny tyto informace, případné aktualizace budou uvedeny na internetových
stránkách školy: www.komenskeho66.cz
Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Novém Jičíně:
Kontakt:

p. Geryková

telefon: 950 139 464

Hodně úspěchů při přijímacích řízeních přeje

V Novém Jičíně dne 15. 10. 2018

Mgr. Bayerová Radmila
výchovný poradce
(tel. 556 2092 44)

