
Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - šk. rok 2018/2019 

Termíny povinných jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019 

1.termín: 12. dubna 2019 čtyřleté obory; 16. dubna 2019 šestiletá a osmiletá gymnázia 

2.termín: 15. dubna 2019 čtyřleté obory; 17. dubna 2019 šestiletá a osmiletá gymnázia 

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělávání na dny: 

                 1.termín: 13. května 2019          2. termín: 14. května 2019                                                                                                                                                                                                   

Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019:  

- termín pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky - 1. března 

2019  - na první kolo přijímacího řízení (přihlášky vyplníme, vytiskneme a  potvrdíme ve škole za úplatu               

10 Kč/přihláška; takto připravenou přihlášku potom zákonný zástupce předá řediteli SŠ, na kterou se jeho dítě hlásí 

(nejpozději však právě do 1. 3. 2018) 

-  v oborech s maturitní zkouškou se konají povinné jednotné přijímací zkoušky (s výjimkou oborů zkráceného 

studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání  

-  přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum 

pro zjišťování výsledků vzdělávání; pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání    

s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním 

předpisem   

- jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a 

Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání  

-  jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám  

-  školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení 

uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího 

řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.  

- v platnosti jako v uplynulém školním roce zůstává v prvním kole přijímacího řízení podávání jen dvou přihlášek 

- v  platnosti dále zůstává vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů 

formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům 

nejdříve 22. dubna  

- po vyhlášení výsledků přijímacího řízení a přijetí na daný typ SŠ zákonný zástupce potvrdí zájem o tuto školu 

odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek 

nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání) 

-  zápisový lístek bude vydán základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je 

jen jednou (výjimkou z uplatnění zápisového lístku jsou dva případy, kdy uchazeč jej může vzít zpátky pro 

uplatnění na druhé škole: jednak když jeho odvolání na 2. škole bylo úspěšné, a v případě uchazeče, který po 

uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové 

zkoušky) 

- zůstává v platnosti termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů s talentovou 

zkouškou od 2. ledna do 15. ledna, s výjimkou oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou konaných          

v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února, a do oborů vzdělání konzervatoří od 15. ledna do 31. ledna 

- podrobnější informace o přijímacím řízení jsou uvedeny a průběžně aktualizovány na 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore, bližší informace 

poskytne oddělení koncepce vzdělávací soustavy (tel. 234 811 508) 

- další důležité kontakty: www.cermat.cz, www.scio.cz, www.zkousky-nanecisto, www.absolvent.cz  

 

 Doporučuji sledovat webové stránky jednotlivých škol a sledovat termíny dnů otevřených dveří! 

                                                                                                                            Mgr. Romana Míková, VP při ZŠ a MŠ Nučice 

                                                                                                                 (tel. 737 136 257, mikova@zs-nucice.cz) 
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