Milí deváťáci,
zdravím vás a posílám informace a doporučení ohledně přijímacích zkoušek.
Moje doporučení, co dělat v současné době:
1. Sledujte webové stránky škol, které jste si vybrali. Školy by měly postupně uveřejňovat
informace ohledně přijímacích zkoušek.
2. Zkopíroval jsem vám odkaz na školský portál Pardubického kraje, kde by se také měly objevit
informace k přijímacím zkouškám.
https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/Ze-zivota-skol/Prijimaci-rizeni-na-SS
3. Sledujte také stránky https://prijimacky.cermat.cz/, je ale možné, že ještě dojde ke změnám.
4. Sledujte
také
informace
ministerstva
školství,
najdete
je
na
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-amaturitni?highlightWords=p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD+zkou%C5%A1ky
5. Kolegové vám zadávají úkoly. Vám, kteří budete dělat přijímací zkoušky, doporučuji, abyste si
i vy sami vyhledávali příklady a cvičení, které vám pomohou. Jako budoucí středoškoláci to
určitě zvládnete. Můžete požádat i kolegy – vyučující M a ČJ.
6. Jestli se budete důsledně, svědomitě a pečlivě připravovat, využijete veškeré svoje schopnosti a
dovednosti, tak věřte, že to i přes nyní velmi složitou dobu zvládnete. Nezapomeňte, že všichni
uchazeči jsou ve stejné situaci jako vy.
7. Někteří rodiče si ještě nevyzvedli Zápisový lístek. Pro vyzvednutí je nutné zavolat na
469 311 598 a domluvit si čas jeho vyzvednutí.
8. Pro dotazy můžete využít školní e-mail, který několikrát denně kontroluji.
9. Přeji vám všem i vašim rodičům vše dobré, především pevné zdraví!
Petr Culek
Informace ze stránek MŠMT ČR:
Jednotné přijímací zkoušky










Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se
zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě
v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.
Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek na
vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis
uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat.
V některých situacích by pak musel rozhodovat los.
V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní
přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam
přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat
až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.
Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam
koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák
jednotnou zkoušku nekoná.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon
nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté
uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového
rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

