Přijímací řízení 2017 krok za krokem
Informační leták pro žáky 5. a 9.ročníků ZŠ a jejich rodiče
Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky - do 1. března
Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace na www.uiv.cz,
www.nuov.cz, www.msmt.cz, www.gym-tisnov.cz) zvážit svoje možnosti
Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol (Gymnázium Tišnov – 7. 2. 2017 od 14,00)
Poradit se s výchovným poradcem
Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala –
o ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek do 31.ledna
Obstarat si 1 - 2 přihlášky – buď v ZŠ nebo v prodejnách SEVT nebo opatřit na web stránkách
MŠMT či Gymnázia Tišnov
Vyplnit přihlášku/y a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ (nově kolonky 1. a 2. škola)
Potvrzení od lékaře na přihlášku se ke studiu na gymnáziu nevyžaduje!
Odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol - do 1. března
Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek - do 1. března
Co dělat do doby přijímacích zkoušek
Gymnázium Tišnov – škola pořádá jednotné přijímací zkoušky
a nepořádá přijímací zkoušky školní:
g4 – 12. a 19. 4. (M a ČJ),
g8 – 18. a 20. 4. (M a ČJ)
Očekávat pozvání na přijímací zkoušku, má přijít nejpozději 14 dní
před určeným termínem zkoušky
Jednotné přijímací zkoušky žák vykoná na obou školách v pořadí
uvedeném na přihlášce (pokud se na obou konají, jinak na GT, i když
je uvedeno na 2. místě)
Nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvit se
písemně nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení
náhradního termínu (11. či 12. 5. 2017 – dle pořadí škol)

Škola nepořádá
přijímací zkoušky
Netýká se Gymnázia
Tišnov
Očekávat
rozhodnutí o
přijetí/nepřijetí
(může přijít
kdykoliv od 22.
dubna do 30.
dubna)

Co dělat po přijímacích zkouškách
Informací o přijetí je výsledková listina zveřejněná ve škole a na webu školy. Rozhodnutí o přijetí
nebude škola poštou posílat, předá je osobně buď při předání zápisového lístku či až 1. září
Očekávat rozhodnutí o nepřijetí do oboru vzdělání – bude odesláno do 3 pracovních dnů po
zveřejnění výsledků zkoušky, pokud si je zák. zástupce nevyzvedne osobně 3.5.2017 v době

od 13,00 do 17,00 hod, 4. a 5. 5. 2017 v době od 7,00 do 17,00 hod
Vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí co nejdříve na poště (nebo ve škole, …) – na poště je
uschováno jen 5 pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené)
V případě přijetí
Do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
doručit řediteli SŠ zápisový lístek (lhůta je
dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední
den lhůty předán k přepravě provozovateli
poštovních služeb (= na poštu).)
Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky
rozhodnutí a uchazeč se žákem školy
nestává.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen
jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč
uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat
na základě odvolání.

V případě nepřijetí
Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné
podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí
Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře
odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího
řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst,
a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku
neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči,
a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů
Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat
se na další možnosti ve 2. kole na www stránkách
školy, krajského úřadu nebo zvolené další školy

Několik zásadních rozdílů
mezi předchozím a současným přijímacím řízením
na střední školu
V prvním kole se může uchazeč přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání
Přihláška se podává do 1. 3. 2017 přímo střední škole/-ám, kam se uchazeč
hlásí
Kritéria pro přijetí vyhlašuje ředitel SŠ do konce ledna
Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá, předá je osobně buď při předání zápisového
lístku či až 1. září. Informací o přijetí je výsledková listina zveřejněná ve škole a na
webu školy.

Rozhodnutí o nepřijetí škola,
o která nevypisuje přijímací zkoušky, může poslat
od 22. dubna do 30. dubna;
o která vypisuje přijímací zkoušky, zasílá do 3 pracovních dnů po zveřejnění
výsledků – na Gymnáziu Tišnov bude moci zák. zástupce osobně
vyzvednout ve středu 3.5.2017 v době od 13,00 do 17,00 hod, ve čtvrtek a
pátek 4. a 5. 5. 2017 v době od 7,00 do 17,00 hod, jinak bude rozhodnutí
zasláno v pondělí 8. 5. 2017 poštou.
Přijetí je třeba potvrdit do 10 pracovních dnů od doručení kladného
rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy (na
Gymnáziu Tišnov do 18. 5. 2017)
o zápisový lístek uchazeč ze základní školy obdrží v základní škole
o O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat jen v případě, že
byl přijat dodatečně na jinou školu na odvolání (prokáže se originálem
tohoto Rozhodnutí)
Zkrácené termíny řízení, např.
o rozhodnutí je uloženo na poště 5 pracovních (7 kalendářních) dní, pak je
považováno za doručené
o v případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání
řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

K odlišnostem v postupu při přijímacím řízení do jiné než denní formy vzdělávání i nástavbového a zkráceného
studia nebo k přijímání do oborů s talentovou zkouškou, které má termínové odlišnosti, se informujte na
www.msmt.cz.

www.msmt.cz

