
Vážení rodiče, 

vítáme Vás na třídních schůzkách 

vycházejících žáků 



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019/2020 



OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU 

 30.11.2019- odevzdání přihlášek na SŠ ke 

studiu oboru s talentovou zkouškou 

 Do 30.11.2019 obdrží zápisový lístek 

 Sportovní gymnázia 

 Umělecké školy 

 

 



PŘIHLÁŠKY 

 Žáci přihlášky nedostanou, ale vyzvednou si je 

vyplněné u výchovné poradkyně 

 Nové přihlášky- nově- 2 školy na 1 přihlášce, 

pořadí se vyplňuje podle data přijímací zkoušky 

 Doplní chybějící údaje- dne, jméno a podpis 

zákonného zástupce, narození zákonného 

zástupce, potvrzení o lékařské pohlídce 

 Do 1.3.2020 odešlou na SŠ 





PLP- POVINNÁ LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA 

 Požadují nejčastěji odborné školy 

 Potvrzuje pediatr na přední straně 

 Na webech středních škol je zveřejněna 

povinnost PLP 

 Střední pedagogická škola v Liberci požaduje 

zvláštní potvrzení od logopeda, potvrzení od 

lékaře je na zvláštním papíře 



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

 14.4. , 15.4.2020 – CERMAT 

 Výsledky:  po 22.4.2020 ( zkoušky po 28.4.) 

 Testy CERMAT- český jazyk (60min.) 

                     matematika (70 min.) 

 Škola může stanovit školní PZ- střední 

pedagogická škola, záchranář – konají se v den 

státních PZ                   



VÝSLEDKY 

 Výsledky- počítá se ten jeden lepší  

 Přijetí – pouze online nebo v budově SŠ 

 Nepřijetí- přijde poštou, nevyzvednuté se 

ukládají 7 dní na poště 



ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

 Obdrží žáci do 15.3.2020 

 Rodiče podepíší prohlášení a pošlou zpět do školy 

 Slouží k zapsání na SŠ 

 10 dnů na předání řediteli SŠ, pokud je přijat 
(vyplní bod č.1) 

 Může vzít zpět pouze, když podal odvolání 

 Ztráta ZL- rodiče napíšou čestné prohlášení a vých. 
poradkyně vydá „Náhradní“ ZL 

 Na ZL podepsán zákonný zástupce, který podepsal 
přihlášku 





ODVOLÁNÍ 

 Podává žák do 3 prac.dnů řediteli SŠ od 

obdržení rozhodnutí o nepřijetí 

 Školy uvádějí na svých webech vzory odvolání – 

možnost stažení a vyplnění 

 Autoremedura- zkrácené odvolací řízení v rámci 

1.přijímacího kola , uchazeči se posouvají 



2.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 Žák si podává neomezený počet přihlášek 

 Pouze na školy, které vypisují 2.kolo 

 Termín vyhlásí každá škola různě 

 Výsledky přij.zkoušek jsou přenosné z 1.kola 

pro 2.kolo 


