Informace výchovné poradkyně pro rodiče a vycházející žáky v souvislosti
s přijímacím řízením na střední školy
Milí rodiče a vycházející žáci,
dovolte, abych Vás seznámila se změnami týkající se přijímacího řízení
na střední školy.
Pro přijímací řízení do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo
do nástavbového studia, ve kterých se v souladu s § 60 odst. 5 větou první
a § 83 odst. 3 větou první školského zákona koná jednotná přijímací zkouška,
může ředitel školy stanovit, že v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se
jednotná přijímací zkouška nekoná. Informace o nekonání jednotné přijímací
zkoušky musí být součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího
řízení. Pokud se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele nekoná, koná
se vždy školní přijímací zkouška; tato školní přijímací zkouška konaná bez
jednotné přijímací zkoušky se nesmí konat v termínech, které jsou stanoveny pro
konání jednotné přijímací zkoušky.
Pokud je součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do nižšího
stupně víceletého gymnázia, do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou
nebo do nástavbového studia zároveň jednotná přijímací zkouška a školní
přijímací zkouška, stanoví ředitel školy termíny konání školní přijímací zkoušky
na stejný den, kdy se koná jednotná přijímací zkouška. Věta první se nepoužije,
pokud se školní přijímací zkouška koná distančním způsobem.
Ředitel školy může stanovit, že v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022
se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení do čtyřletého oboru
vzdělání s maturitní zkouškou nebo do nástavbového studia jednotná přijímací
zkouška podílí jiným poměrem, než stanovuje § 60d odst. 2 věta první školského
zákona. Informace o tomto poměru musí být součástí jednotných kritérií
přijímání pro první kolo přijímacího řízení.
Pokud je součástí prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do
čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo do nástavbového studia
jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, může ředitel školy
rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o jejich nekonání, pokud
a) si tuto možnost výslovně vyhradí v jednotných kritériích přijímání pro
první kolo přijímacího řízení a zároveň

b) počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy
vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání
a formy vzdělávání.
Rozhodne-li ředitel školy o nekonání stanovených přijímacích zkoušek,
zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března na internetových stránkách
školy a bezodkladně, nejpozději však do 19. března 2021, ji sdělí uchazečům
o vzdělání.
V případě oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná,
nepředává ředitel školy údaje z přihlášek Centru pro zjišťování výsledků
vzdělávání. Ustanovení § 60a odst. 6 školského zákona se nepoužije.
Pokud Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání obdrží údaje o uchazeči
pouze z jedné školy, pak informuje prostřednictvím informačního systému
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání do 15. března 2021 ředitele této školy,
že uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech na této
škole.
Pokud uchazeč podal pro školní rok 2021/2022 jednu přihlášku do oboru
vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal
alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací
zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve
škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná.
Ředitel této školy zasílá uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny.
Pokud ředitel školy vyhlásil první kolo přijímacího řízení pro školní rok
2021/2022 přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření a vyhlášené skutečnosti
jsou v rozporu s tímto opatřením obecné povahy nebo ředitel školy využije
oprávnění stanovená tímto opatřením obecné povahy, upraví je nejpozději do
31. 1. 2021.
Ředitel školy v případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou nebo
nástavbového studia ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů
nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení
uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání; ustanovení §60e odst. 1
věta první a odstavec 2 školského zákona se nepoužijí.
Pokud aktuální epidemiologická situace dovolí, budou vycházejícím žákům
školy předány 2 předvyplněné přihlášky na střední školy se vzorem pro vyplnění
adres středních škol a oborů v den vydání pololetního vysvědčení. Po následném
doplnění těchto údajů je nutné zjistit v Atlase školství, zda je u daného oboru

žádána povinná lékařská prohlídka. Lékař/lékařka vystaví zdravotní způsobilost
žáka k dalšímu vzdělávání jako přílohu k přihlášce na střední školy. Vyplněné
přihlášky odevzdají vycházející žáci do pátku 5. 2. 2021 výchovné poradkyni školy
– PaedDr. Vladimíře Žídkové, která předá zkontrolované přihlášky panu řediteli - Ing. Františku Felnerovi k podpisu a orazítkování. 15. 2. 2021 budou takto
potvrzené přihlášky předány z rukou výchovné poradkyně vycházejícím žákům
k odeslání na střední školy. Zákonní zástupci žáka odesílají přihlášky na střední
školy nejpozději do 1.3.2021, nejlépe doporučeně nebo je předají osobně na
středních školách.
V případě dotazů se na mě obracejte telefonicky - 581 030 207 nebo
prostřednictvím pracovního e-mailu: vladimira.zidkova@zshanusovice.cz.

Na spolupráci s Vámi se těší
PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná poradkyně školy

