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V N I T Ř N Í  S M Ě R N I C E  Ř E D I T E L E  Š K O L Y  

Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2019/2020 

 

I. 

Vyhlášení přijímacího řízení 

 

Pro všechny uchazeče maturitních oborů je povinná účast na jednotné přijímací zkoušce z ČJL a M. 
Termíny JPZ:  1. řádný termín 12. dubna 2019 
   2. řádný termín 15. dubna 2019 
    

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

 

II. 

Ostatní kola přijímacího řízení budou probíhat průběžně až do naplnění kapacity jednotlivých oborů. 
 
Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji 
neúčast písemně omluví řediteli školy nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací 
zkoušku, stanoví ředitel náhradní termín pro její vykonání. 
 
Tato zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do jednoho měsíce po termínu konání 
řádné přijímací zkoušky. 
 
V souladu s vyhláškou č. 244 / 2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 353 / 2016 Sb., o přijímacím 
řízení ke střednímu vzdělávání ve znění vyhlášky č. 243 /2017 Sb., a vyhláška č. 27 / 2016 Sb., o 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších 
předpisů, ředitel školy zajistí pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami úpravu podmínek 
přijímacího řízení dle doporučení školského poradenského zařízení a dalších požadavků 
stanovených výše uvedenou vyhláškou. 
 
Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich 
pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. 
 
Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění zdravotní 
způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. 
 
Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na školní web, a to v souladu 
s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů: 
 

• výsledky hodnocení přijímacího řízení, 

• přehled přijatých a nepřijatých uchazečů, 

• kritéria přijímacího řízení 
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a to do tří pracovních dnů po posledním termínu stanoveném ředitelem, po vyhodnocení 
přijímacího řízení. 
 
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci 
nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů – pak je považováno za doručené.  
 
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 
tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 
 
Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitel školy. 
 
Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat se 
v dané střední škole potvrdit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí odevzdáním 
zápisového lístku řediteli střední školy. 
 
Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je uchazečům přiděleno v den 
přijímací zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo v souladu 
s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen ji konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči 
ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky. 
 
Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který 
další kolo vyhlásil. 
 
Pro přijímání do nástavbové formy studia vzdělávání se postupuje obdobně. Termín prvního kola 
přijímacího řízení upřesní ředitel školy. 
 
Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení, oznámí sekretariát ředitele neprodleně krajskému úřadu 
počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad zveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový přístup přehled středních škol s údaji o počtu volných míst 
v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. 

 

 

Přílohy směrnice: 

 Přehled oborů a termínů, které budou v 1. ročníku otevřeny 

 Kapacita a podmínky přijímacího řízení 

 Bodové hodnocení výsledků uchazeče 

 Souhrn přijímacího řízení 2019 

 

 

 

V Dobrušce dne 5.11.2018 Ing. Vladimír Voborník, v.r. 

 ředitel školy 


