Vážení rodiče a milí deváťáci, vybrala jsem pro Vás ty nejdůležitější informace,
abych Vám usnadnila orientaci v celém novém zákonu, který řeší tuto nelehkou
situaci. Jsou tam informace pro žáky maturitních oborů, ale i oborů s výučním
listem. Nevím, jestli to je definitivní úprava. Možná nás čeká ještě několik změn,
ale snažím se tyto nové úpravy sledovat, i když je to celkem složité, protože změny
přicházejí nárazově a bez ohlášení, abych Vás mohla včas informovat. Přesto
prosím i Vás, abyste stále sledovali dění kolem nás. Také pravidelně kontrolujte
webové stránky Vašich škol, kam jste podávali přihlášky. O předání zápisových
lístků Vás budu informovat na webových stránkách naší školy. Pokud budete mít
nějaký dotaz, určitě mě kontaktujte. Mějte se krásně.

Informace pro všechny vycházející žáky
Vybrala jsem pro vás základní informace ke změnám v přijímacím řízení. Zatím platí tato pravidla
podle novely, ale je nutné stále sledovat informace (např. na stránkách MŠMT). Také sledujte
webové stránky vašich škol, kde by vám měli dát informace o jejich postupu.
Jednotná přijímací zkouška
Proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve školách. Konkrétní termín
stanoví MŠMT.
Obsah a forma jednotné přijímací zkoušky zůstává stejná. (Nemění se ani školní přijímací zkouška,
pokud ji škola měla v podmínkách.)
Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek se mění pouze na jeden. Uchazeč koná zkoušku
ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uvedl uchazeč
nematuritní obor, pak skládá zkoušku ve škole uvedené na druhém místě na přihlášce).
Školní přijímací zkouška
Musí se uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií, nejpozději do termínu konání jednotné
zkoušky, protože od tohoto dne se odvíjí termíny pro vyhodnocení. Ředitel vyhlásí dva termíny
školní zkoušky a pozvánku ke zkoušce zašle uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem
konání této zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách.
Vyhodnocení přijímacího řízení v případech, kdy je

její součástí jednotná přijímací zkouška

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, CENTRUM. To je povinno
zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dnů. Centrum zpřístupní výsledky i druhé škole,
kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů
a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů.

Vyhodnocení přijímacího řízení v případech, kdy není

její součástí jednotná přijímací

zkouška ani školní zkouška
Jsou to tedy obory středního vzdělání s výučním listem. Tyto školy nemusí čekat
s vyhodnocováním přijímacího řízení na konání jednotné přijímací zkoušky a mohou vyhodnocení
provádět s předstihem (v průběhu dubna a května). Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam
uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům odešle
rozhodnutí. Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl vybrat svoji
školu v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní
seznam s výsledky uchazečů také nejpozději 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací
zkoušky na maturitní obory. Od konce této osmidenní lhůty pak uchazeči běží 5 dnů pro odevzdání
zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve). Nově je
ovšem stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně.
Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů
Škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním
číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových
stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zákon stanoví pro všechny střední školy stejný termín, do
kdy nejpozději musí zveřejnit seznam s výsledky – 8 kalendářních dnů od termínu jednotné
přijímací zkoušky. Tento nejzazší termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku
nekonají.
Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. Běžné odvolání je nahrazeno
novým způsobem, kterým lze měnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomu bude
moci ředitel sám přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání
zápisových lístků, aby v co nejkratší době naplnil kapacitu školy.
Ředitel školy na webových stránkách zveřejní počet míst uvolněných po uplynutí lhůty pro
odevzdání zápisových lístků, která bude obsazovat prostřednictvím vydání nových rozhodnutí.

Odevzdání zápisového lístku
Lhůta pro odevzdání zápisového lístku 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 ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek
k odevzdání na druhou školu.

Další kola přijímacího řízení
Ta se konají v souladu se stávající právní úpravou.

