Základní škola Dobřany
Základní informace ke změnám v přijímacím řízení na střední školy
(Výtah z informací MŠMT)
Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky
 jednotná přijímací zkouška (dále JPZ) proběhne 14 dnů ode dne obnovení osobní
přítomnosti žáků na školách (netýká se oborů s talentovou zkouškou, kde přijímací řízení
již proběhlo)
Obsah a forma přijímací zkoušky
 JPZ se skládá z písemných testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a
Matematika a její aplikace
Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek
 každý písemný test může uchazeč konat jen jednou (zrušena možnost 2. termínu), a to
na střední škole (dále SŠ), kterou měl uchazeč uvedenou jako první v pořadí
Vyhodnocování přijímací zkoušky v případech, kdy je její součásti JPZ
 SŠ odešle Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále CZVV) ještě v den konání
JPZ naskenované testy a CZVV je povinno zpřístupnit SŠ výsledky do 7 kalendářních
dní, CZVV výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce
 SŠ má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam
s výsledky uchazečů
 ředitel SŠ hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle současného znění
školského zákona, nemění se ani procentuální váha výsledků JPZ na celkovém výsledku
přijímacího řízení (tedy 60% pro uchazeče obecně a 40% pro uchazeče o studium na
gymnáziu se sportovní přípravou)
Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí JPZ ani školní
přijímací zkouška
 u oborů středního vzdělání s výučním listem (tzv. nematuritní obory) lze vyhodnotit
přijímací řízení v průběhu dubna či května; ředitel SŠ zveřejní seznam uchazečů do 5
pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným
zástupcům odešle rozhodnutí
Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa
 SŠ vyvěsí seznam s výsledky - uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním
číslem; seznam SŠ zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových
stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů; zveřejnění seznamu proběhne nejpozději 8
kalendářních dní od termínu JPZ
Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku (tzv. odvolání).
 odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ není přípustné, je nahrazeno institutem nového
rozhodnutí, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče; ředitel bude moci
sám přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání
zápisových lístků.
Odevzdání zápisového lístku (dále ZL)
 lhůta pro odevzdání ZL je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro
zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů; uchazeč může uplatnit zápisový lístek
opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle
správního řádu; nové rozhodnutí předloží uchazeč v SŠ, kam odevzdal zápisový lístek, a
ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou SŠ
Další kola přijímacího řízení
 další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou
V Dobřanech 31. 3. 2020
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