Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021
Právní předpisy:
✓
✓
✓
✓
✓

Školský zákon (č. 561/2004 Sb.), v platném znění
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (č. 353/2016 Sb.), v platném znění
Vyhláška o vzdělávání žáků s SVP (č. 244/2018 Sb.; č. 27/2016 Sb.), v platném znění
Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání (č. 211/2010 Sb.), v platném znění
Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.), v platném znění

Přihláška:
✓ ke stažení na webových stránkách školy (www.szsmerh.cz) nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz)
✓ v 1. kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky na dvě různé školy nebo na
dva různé obory vzdělání na jedné střední škole. Dvě přihlášky je nutné podat i v případě, že se
uchazeč hlásí na dva různé obory v rámci jedné střední školy!
✓ v přihlášce vyplní uchazeč veškeré požadované osobní údaje, obor vzdělání (jeho název a kód)
– lze nalézt na www.szsmerh.cz
✓ na obou přihláškách uvede uchazeč školy (či obory) v tomtéž pořadí (přihlášky lze i okopírovat)
✓ uchazeči o obor asistent zubního technika a zubní instrumentářka vyplní termín školní přijímací
zkoušky (tj. 22. 4. nebo 23. 4. 2020). Zvolený termín se nesmí krýt s termínem přijímací zkoušky
na další vybrané škole! V žádném případě se jako termín nevyplňuje termín konání centrálně
zadávaných testů z českého jazyka a matematiky.
✓ na přední straně přihlášky bude dále podpis uchazeče a jméno, příjmení, datum narození a podpis
zákonného zástupce uchazeče
✓ lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče se na přihlášce nepotvrzuje. Škola má vlastní
formulář (Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti), který je pro každý obor specifický. Formulář
příslušného oboru lze vytisknout z webových stránek školy – sekce Přijímací řízení, odevzdává se
spolu s přihláškou.
✓ na zadní straně přihlášky vyplní uchazeč IZO základní školy, dále známky ze ZŠ (včetně vypočteného
průměru) za obě pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku. Správnost údajů
uvedených v přihlášce potvrdí základní škola (razítko a podpis). Uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze
základní školy či z odpovídajících ročníků víceletého gymnázia, doloží notářsky ověřené kopie vysvědčení z předposledního a posledního ročníku.
✓ jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, doloží uchazeč spolu s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení; doporučení nesmí být starší jednoho roku. Ke všem přihláškám přikládá uchazeč
totožné doporučení ŠPZ. Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro
jednotnou zkoušku neupravují.
✓ přihlášku odevzdá uchazeč řediteli školy, a to na obou jím zvolených školách. Přihláška se odevzdává na sekretariátě ředitelky školy: pracoviště Merhautova (po: 7.30 – 17.00, út - čt: 7.30–15.30
hod., pá: do 15.00 hod.) a na pracovišti Lipová (obor laboratorní asistent, po–čt: 7.30–15.30 hod.,
pá: do 14.00 hod.) nebo zasílá poštou
✓ přihlášku je nutné předat škole nejpozději do 2. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení

Přijímací zkouška:
✓ pozvánku k jednotné zkoušce a ke konání školní přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazečům
nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky a nejpozději 7 dní před konáním zkoušky v náhradním termínu
✓ každý uchazeč může konat jednotnou zkoušku ve dvou termínech
✓ uchazeč koná jednotnou zkoušku v prvním termínu (tj. 14. 4. 2020) ve škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí. Ve druhém termínu (tj. 15. 4. 2020) se koná zkouška ve škole, kterou
uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.
✓ uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v prvním nebo druhém
termínu, se může do tří dnů od termínu konání zkoušky omluvit písemně řediteli školy. Bude-li
omluva ředitelem školy uznána, žák bude konat zkoušku v náhradním termínu (tj. 13. 5. a 14. 5.
2020). Písemná omluva do tří dnů je nutná taktéž v případě konání přijímací zkoušky, kterou stanoví škola (zkouška manuální zručnosti, motivační pohovor).
✓ je-li uchazečem o vzdělávání žák, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, měl by
zvážit, zda je způsobilý vzdělávat se v českém jazyce. Tento uchazeč může být na základě žádosti
podané ředitelce školy osvobozen z konání testu z českého jazyka a literatury. Škola v tomto případě ověřuje jeho způsobilost vzdělávat se v českém jazyce rozhovorem, psaním, četbou textu a
výkladem přečteného textu.
✓ s ohledem na doporučení školského poradenského zařízení ředitel školy upravuje podmínky v přijímacím řízení uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Vyhodnocení přijímacího řízení:
✓ z každého testu jednotné zkoušky se započítává pouze lepší výsledek, hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení podílí minimálně 60 %
✓ ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení do dvou dnů po zpřístupnění výsledků jednotného testu (Centrum zpřístupní výsledky do 28. 4. do 8 hodin), pořadí uchazečů pod přiděleným
registračním číslem umístí na veřejně přístupném místě ve škole (dveře budovy) a na webových
stránkách školy (www.szsmerh.cz) po dobu alespoň 15 dnů.

Způsob doručení rozhodnutí:
Přijatí uchazeči:
✓ rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a
způsobem umožňujícím dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
✓ v případě přijetí musí zákonný zástupce nezletilého žáka nebo uchazeč starší 18 let potvrdit
úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.
Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě poště. Pokud
lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
✓ zápisový lístek musí být podepsán žákem i zákonným zástupcem (u žáků mladších 18 let)
✓ zápisový lístek je k dispozici na základní škole. Uchazeči, kteří nenastupují ke vzdělávání ze ZŠ,
obdrží zápisový lístek na odboru školství příslušného krajského úřadu (v Brně: Cejl 73)
✓ zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit
zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Nepřijatí uchazeči:
✓ rozhodnutí o nepřijetí je možné vyzvednout přímo na studijním oddělení školy, nevyzvednutá rozhodnutí budou doručena poštou do vlastních rukou zákonného zástupce. Úložní doba v případě,
že rozhodnutí nelze doručit, je 10 pracovních dnů. Po uplynutí této doby je rozhodnutí považováno
za doručené.
✓ je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední školy k příslušnému krajskému
úřadu.
✓ 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
✓ pokud nebude uchazeč přijat na odvolání, je nutné odstoupit od odvolání tzv. zpětvzetím odvolání, pokud nemá škola odvolání postoupit krajskému úřadu. Tento postup je nutný pro zastavení
správního řízení.
✓ v případě, že po prvním kole žák nebude přijat na žádnou střední školu, má právo podat přihlášku/ky ke vzdělání pro další kola přijímacího řízení – doporučujeme sledovat informace o volných místech na webových stránkách středních škol. Počet přihlášek ani počet škol v dalších
kolech přijímacího řízení není omezen.

Další užitečné informace a odkazy:
✓ kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory školy budou zveřejněna na webových stránkách
školy (www.szsmerh.cz) v sekci Přijímací řízení do 31. ledna 2020
✓ informace o přijímacím řízení a jednotných testech z českého jazyka a matematiky je možné získat
na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz), Centra pro
zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz) nebo na facebookovém profilu s názvem „Jednotné přijímačky“
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