Nezávazné informace pro přijímání na SŠ
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře
ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014















Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen uchazeč)
může podávat 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení (§ 60 odst. 7 školského
zákona)
vzory tiskopisů jsou zveřejněny na www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulareprihlasek-vzory
Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání ne již prostřednictvím
základní školy, ale řediteli střední školy do 15. března 2013, v případě přihlášky do
oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2012.
Ředitel střední školy je povinen pro první kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně 2
termíny pro konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl (§ 60 odst. 2
školského zákona).
K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole, je zaveden zápisový
lístek (§ 60 odst. 20 a § 60a školského zákona), kterým uchazeč potvrdí svůj úmysl
vzdělávat se v dané střední škole, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to
neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na
základě odvolání. Zápisový lístek vydá zákonnému zástupci žáka ZŠ do 15. 3. 2013.
Jednotná kritéria přijímacího řízení, stanovená ředitelem školy, musí být
vyhlášena prokazatelným způsobem (např. vyvěšení na veřejně přístupném místě ve
škole a zveřejnění na webových stránkách) nejpozději do 30. října 2012 pro obory
vzdělání s talentovou zkouškou, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna 2013, pro
ostatní kola nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení (§ 60 odst.
4 písm. a) školského zákona). Vyhlášením se kritéria přijímání stávají závaznými
pro příslušné kolo přijímacího řízení a nemůže docházet k jejich změně (tu lze
považovat za porušení § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona).
Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve
středních školách (pokud je vyhlášena) v pracovních dnech od 22. dubna do 30.
dubna 2013 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Dny konání zkoušky
stanoví ředitel školy.
Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po posledním dni
konání přijímací zkoušky, stanoví jejich pořadí, zveřejní seznam přijatých
uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých
nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. V případě, že se přijímací
zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bez
zbytečného odkladu, nejdříve ale v prvním kole přijímacího řízení dne 22. dubna 2012
(§ 60 odst. 16 a 17 školského zákona).
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Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení (včetně případných přijímacích nebo
talentových zkoušek) je v kompetenci ředitele střední školy nebo konzervatoře a
mohou jím být vyhlášeny, pokud bude znát počet volných míst (§ 60 odst. 22).
Informace o dalších kolech přijímacího řízení mají za povinnost zveřejnit také krajské
úřady. V těchto kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.
Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou konány v
pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2013. Dny konání zkoušky stanoví ředitel
školy.
Součástí přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou může být (ale
nemusí) i přijímací zkouška (postupuje se podle vyhlášky č. 671/2004 Sb. a podle § 60
a 60b školského zákona, s odlišnostmi upravenými v § 62 odst. 1 až 3).
Konzervatoře





Do prvního ročníku šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři se přijímají
uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní
vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Do prvního ročníku osmiletého
vzdělávacího programu konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili
pátý ročník základní školy. Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná
formou talentové zkoušky. Talentové zkoušky v konzervatoři se konají od 15. do
31. ledna 2013 v termínu stanoveném ředitelem školy. Po vyhodnocení talentové
zkoušky vydá ředitel školy nejpozději do10. února 2013 rozhodnutí o přijetí či
nepřijetí ke vzdělávání v konzervatoři.
Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání v konzervatoři nebo do oborů vzdělání s
talentovou zkouškou, má i nadále možnost podat do 15. března 2013 přihlášku do
oborů vzdělání podle § 60 školského zákona a účastnit se přijímacího řízení do
prvního ročníku vzdělávání ve střední škole.

Časté dotazy rodičů
Co dělat, když se termíny přijímacích zkoušek (pokud o jejich konání rozhodnou ředitelé SŠ)
kryjí?
Pro tento účel zákon ukládá vyhlásit pro přijímací zkoušku v prvním kole přijímacího
řízení 2 termíny jejího konání (viz § 60 odst. 2 školského zákona). Žák tedy využije ten
termín, který mu bude více vyhovovat (a také ho musí označit do přihlášky). Pokud se však
budou termíny přijímacích zkoušek na jednotlivé školy (popř. obory vzdělání) překrývat, což
se může při velkém počtu středních škol stát, uchazeč bude muset zvolit, na kterou přijímací
zkoušku se dostaví (viz § 60 odst. 9 školského zákona, kde je zakotveno, že stejný termín pro
konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do
kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání
přijímací nebo talentové zkoušky).
Co musí žák udělat, nastanou-li skutečnosti, pro které se nemůže zúčastnit přijímacích
zkoušek v daném termínu (např. onemocní)?
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Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v
určeném termínu nemůže dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro
přijímací nebo talentovou zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím
fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Přijímací nebo talentová
zkouška v náhradním termínu se může konat nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné
přijímací nebo talentové zkoušky
(viz § 60 odst. 11 školského zákona).
Co když bude uchazeč přijat na dvě školy najednou, vybere si jednu, musí to ostatním dát
vědět?
Školský zákon ukládá přijatému uchazeči novou povinnost. Na školu, kterou si vybere, bude
muset do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu uchazečů předložit tzv. zápisový
lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty
zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl.
Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60a
odst. 6 a 7 školského zákona). Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo
přijímacího řízení.
Kdo vydává tzv. zápisový lístek?
Žák ZŠ si vyzvedne zápisový lístek v základní škole, na níž je žákem. Ta mu ho vydá na
základě § 60a odst. 2 školského zákona (a to i v případě, že jde o cizince, vzdělávajícího se na
této ZŠ).
Kolik přihlášek si bude moci žák podat v druhém kole přijímacího řízení? (Dosud to byl
neomezený počet.)
Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení není i nadále počet přihlášek omezen; obdobně
jako tomu bylo i v předcházejícím období.
Pokud již uchazeč odevzdal zápisový lístek na vybranou střední školu, může změnit své
rozhodnutí? V jaké lhůtě?
Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje.
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho
odvolání úspěšné (novela § 60a odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového
lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole
přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat. (Je přitom možné o něj požádat za libovolně
dlouhou dobu, zde není stanovena žádná lhůta. Po 31. srpnu se však uchazeč stane žákem SŠ
a nemůže mu být proto zápisový lístek vydán). Střední škola v zákonem stanoveném
výjimečném případě na základě žádosti vydává zpět zápisové lístky bez zbytečného odkladu.
Co může udělat (jaké možnosti má) žák, který obdrží z obou škol rozhodnutí, že nebyl přijat?
Uchazeč, který obdržel rozhodnutí o nepřijetí, může podat proti tomuto rozhodnutí
odvolání. To je možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. V případě
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škol, které zřizuje stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, se odvolání podává
prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje. Rozhodnutí může být
změněno ředitelem školy, nebo je příslušný spis předán se stanoviskem odvolacímu orgánu
nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.
Uchazeč se může rovněž hlásit na střední školy v rámci dalších kol přijímacího řízení.
Informace o dalších vyhlášených kolech i volných místech lze zjistit na webových stránkách
SŠ nebo příslušných krajských úřadů. Krajské úřady zveřejňují, i způsobem umožňujícím
dálkový přístup, přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a
formách vzdělávání pro druhé, resp. každé další kolo přijímacího řízení.

Přehled středních škol ve výběžku
Více informací naleznete na stránkách MŠMT
Informace o přijímacích řízeních, odevzdání přihlášek, zkouškách, odvoláních, termínech
naleznete na níže uvedeném odkazu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře
Kontakty
Pedagogicko-psychologická poradna Rumburk, Sukova 6, 408 01 Rumburk
Tel.: 412 332 325
Gymnázium Rumburk, Komenského 10, 408 01 Rumburk
Tel.: 412 332 491
Web.: www.gymrumburk.cz
Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf
Tel.: 412 371 423
Web.: www.bgv.cz
Střední škola lesnická a SOŠ sociální, T.G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov
Tel.: 412 314 027
Web.: www.lesnicka-skola.cz
SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk
Tel.: 412 332 320
Web.: www.sosmgp.cz
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Fr. Nohy 6, 408 01 Rumburk
Tel.: 412 332 516
Web.: www.sestrazs.cz
Vyšší odborná škola a Střední škola, Bratislavská 2166, 40747 Varnsdorf
Tel.: 412 372 632, 412 372 317
Web.: www.vosassvdf.cz
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