Přihlašování ke vzdělávání
Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do
denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března
2019.
Do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30.
listopadu 2018.
Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.
Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat
dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich
také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí
přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření.

Přijímací řízení
V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná
vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a
zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a
literatury a z matematiky. Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v
prvním kole přijímacího řízení, a to 12. a 15. dubna 2019 (čtyřleté obory
vzdělání). Distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum
pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). Uchazeč, který pro
vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji
neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl
zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání
jednotných zkoušek je stanoven na 13. a 14. května 2019.
Školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s
maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28.
dubna 2019; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období
od 22. dubna do 30. dubna 2019.
Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných
uchazečů zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31.1.
Informace musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií
přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60%; v případě přijímacího řízení
do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40%. Uchazeči
se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu českého
jazyka a literatury a písemného testu matematiky.
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž
splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, pokud je
stanovena. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím
řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení
více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků
hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí – zápisový lístek
Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole
přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v
denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku,
a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li
uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty
účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole
a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní
škole, a to nejpozději do 15. března 2019; nebo nejpozději do 30. listopadu
2018, hlásí-li se žák do oboru vzdělání s talentovou zkouškou.
Informace lze získat:
Dny otevřených dveří
Webové stránky jednotlivých škol
Internet –
http://portal.mpsv.cz/
http://www.nuv.cz/
http://www.nvf.cz
Volba povolání
http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.nsp.cz
http://www.occupationsguide.cz
http://www.infoabsolvent.cz
http://www.budoucnostprofesi.cz/
http://www.comdi.cz

Portál MPSV ČR
Národní ústav pro vzdělávání
Národní vzdělávací fond
Národní soustava kvalifikací
Národní soustava povolání
Průvodce světem povolání
Průvodce volbou povolání
Budoucnost profesí
Pracovní a profesní počítačová
diagnostika COMDI
Vyberte ten pravý obor studia,

https://www.salmondo.cz/
volte správnou kariéru
Emiero test osobnosti
Osobnostní dotazník
Test osobnosti
Emoční test barev
MBTI test osobnosti
Výsledky MBTI testu a
https://managementmania.com/cs/mbti-myers-briggs-type-indicator
příklady osobnostních typů
Test profesního zaměření
https://www.arealme.com/16types/cs
osobnosti
Test osobnosti a volba
http://www.zkouskaosobnosti.cz
povolání
http://www.neflakamse.cz
Web pro aktivní lidi
http://www.emiero.cz
http://test-mbti.hys.cz
http://testosobnosti.zarohem.cz
http://www.psychologie-prerov.cz/test-barev/
http://spt.skeletus.com

Výběr škol, oborů, další vzdělávání, stáže
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.stredniskoly.cz/

Atlas školství
Střední školy

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-nastredni-skoly-a-konzervatore
MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře
http://www.scio.cz/
SCIO
Osoby se zdravotním postižením
http://www.aprcr.cz/
Asociace pracovní rehabilitace ČR
http://www.praceprozp.cz
Práce pro ZP
http://www.ozpprace.cz
OZP práce
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob
http://www.nfozp.cz
se zdravotním postižením
Informační portál pro osoby se
http://www.helpnet.cz
specifickými potřebami
http://is.braillnet.cz/
Informační systém pro zdravotně postižené

