Základní škola Habartov, Karla Čapka 11 9
okres Sokolov

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Zdroje informací o otevíraných oborech:
příručka Atlas školství Karlovarský kraj – dostal každý žák
www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz
Doporučené typy oborů pro naše žáky: (vybíráte denní studium se zkratkou DE
pro PŠD)
H = střední odborné vzdělání s výučním listem
K = úplné střední všeobecné vzdělání (studijní programy gymnázií)
L = úplné střední odborné vzdělání s maturitou (příprava pro náročné dělnické
profese, důraz na odborný základ a praktickou výuku)
M = úplné střední odborné vzdělání s maturitou (všeobecné a teoretické vzdělání,
odborný základ a odborná praxe)
E = nižší střední odborné vzdělání s výučním listem (vhodné pro žáky vycházející
z nižších ročníků, vzdělání v oborech s nižšími nároky, jednoduché práce v rámci
dělnických povolání)
Na středních školách budou pro maturitní obory pořádány jednotné přijímací
zkoušky z M, ČJ (více na www.cermat.cz), termíny přijímacích zkoušek budou
14. a 15. 4. 2020.

Organizace vyplňování přihlášek ke studiu na SŠ
1. Vyplňování
 Každý žák může poslat 2 přihlášky ke studiu na střední škole.
 Dodržujte pokyny a respektujte vzor pro jejich vyplnění.
 Obě přihlášky vyplníte úplně stejně (na každou přihlášku uvedete oba
obory ve stejném pořadí).
 Vyplněné přihlášky přinese žák nejpozději do 3. února 2020 ke
kontrole třídnímu učiteli, a ten zajistí vyplnění známek a průměrů, razítko a
podpis ředitele školy.
2. Nejpozději 31. 1. 2020 zveřejní ředitelé všech SŠ požadavky k přijímacímu
řízení, tj. také termíny přijímacích zkoušek a kritéria pro přijetí do
jednotlivých oborů.
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3. Přílohy k přihlášce:
a) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je v souladu se zvláštním
právním předpisem předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek
zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání (§ 1 odst. 1 písm. g)
vyhlášky č. 671/2004 Sb.)
b) rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu, je-li
uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou (§ 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č.
671/2004 Sb.)
c) posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo
zdravotním znevýhodnění uchazeče, který je zdravotně znevýhodněn, obsahující
vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové
zkoušky (§ 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 671/2004 Sb.)
d) doklady o výjimečných výkonech dítěte (okresní soutěže 1. -3. místo, kraj 1. -5.
místo), certifikáty a osvědčení ZUŠ dle požadavků SŠ - viz kritéria pro přijetí na
webových stránkách SŠ - dodejte VP originál a tolik kopií, v kolika přihláškách je
budete chtít přiložit, škola bezplatně ověří správnost dokladu (lze pořídit také u
notáře za úplatu).
4. Přihlášku podává zákonný zástupce do 1. 3. 2020 na střední škole buď osobně,
nebo ji zasílá doporučeně a uschová si podací lístek.
5. Cca dva týdny před termínem přijímací zkoušky dostane uchazeč domů pozvánku
ke zkoušce – bude v ní uvedeno registrační číslo uchazeče – neztratit!
6. Do 28.4.2020 zašle Cermat výsledky plošných testů ředitelům škol. Ředitel školy
určí pořadí uchazečů a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem
umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení
přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů (pod registračními čísly).
Písemné rozhodnutí se zasílá pouze NEPŘIJATÝM uchazečům.
7. Zápisový lístek obdrží žáci v ZŠ spolu s pololetním vysvědčením (výpisem).
Každý žák dostane 1 zápisový lístek s evidenčním číslem. Zápisový lístek odevzdáte
na střední škole do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí a tím potvrdíte úmysl dítěte
vzdělávat se na té konkrétní škole.
Kontakt na VP: Mgr. Markéta Hrabáková, kabinet jazyků a výchovného poradenství
(1. patro), mh.hab@seznam.cz, tel. (sborovna) 359 807 451

