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Informace k přijímacímu řízení na SŠ (PZ – přijímací zkouška)
1. Uchazeči mohou podávat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení.
V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.
2. Termíny přijímacích zkoušek:
1. kolo – 4 leté obory, gymnázia –
12. 4. 2019
2. kolo – 4 leté obory, gymnázia –
15. 4. 2019
1. kolo – 6 letá a 8 letá gymnázia –
16. 4. 2019
2. Kolo – 6 letá a 8 letá gymnázia –
17. 4. 2019
Každý uchazeč může jednotnou zkoušku (z českého jazyka a matematiky) konat
dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním
pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém
pořadí. Přípravu testů jednotné PZ, jejich zpracování a hodnocení zajišťuje CERMAT
(Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Hodnocení jednotné PZ se na
celkovém hodnocení splněných kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 % (u
sportovních gymnázií 40 %), přičemž do celkového hodnocení se započítává z obou
písemných testů lepší výsledek. Ředitel školy může v rámci kritérií stanovit hranici
úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí. Ředitel
SŠ pak následně do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků uchazeče Cermatem
zveřejní seznam přijatých uchazečů.
Pořadí a seznam uchazečů se zveřejňují pod registračním číslem, které je přiděleno
uchazeči ve škole v den PZ před jejím zahájením. V případě, že se PZ nekoná nebo ji
v souladu s kritérii PZ není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo
uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání PZ.
!!! Informace o přijetí Vám nebude zaslána poštou, bude pouze zveřejněna (viz
odstavec výše). Pouze nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům
nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel SŠ rozhodnutí o nepřijetí !!!
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku PZ lze podat ve lhůtě do 3 pracovních
dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Uchazeč, který pro vážné důvody
(nemoc potvrzená lékařem) nemůže konat PZ v řádném termínu a svoji neúčast
písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl PZ konat, koná PZ
v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných PZ je 13. května 2019 a
14. května 2019.
Každý uchazeč obdrží od Základní školy Trávníky pouze1 zápisový lístek. Uchazeč
svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání,
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere
zápisový lístek zpět pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Nebo
pokud má záměr uplatnit ho na obor bez talentové zkoušky, a již zápisový lístek
uplatnil na obor s talentovou zkouškou.
Ve Vsetíně, 4. 2. 2019
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