
Základní škola a mateřská škola 
Damníkov

Přijímací řízení ve školním roce 201Přijímací řízení ve školním roce 20199--2020



V tomto školním roce se týká se 12 žáků 9. ročníku
a 1 žákyně 7.ročníku



Přijímací řízení (1/2)

●Postup při podání přihlášek
●Kdy žák /žákyně obdrží tiskopis
●Počet oborů
●Potvzení o zdravotní způsobilosti
●Odevzdání přihlášek – kdy a jak
●Konzervatoře a umělecké školy
●Důležité termíny
●Vyhlášení výsledků přijímacího řízení
●Zápisový list
●Povinná jednotná zkouška



Přijímací řízení (2/2)

●Nepřijetí, odvolání
●Možné dotazy zodpoví .....



Postup při podání přihlášek

●Žáci obdrží tiskopis nejpozději do čtvrtka 30. ledna 
2020
●Tiskopis bude vyplněný na základě údajů                  
z bakalářů (zákonný zástupce, datum narození, 
telefony), ukázka tiskopisu
●Každý žák bude výchovným poradcem osobně 
instruován ohledně písemného vyplňování přihlášky
●Zákonný zástupce zkontroluje údaje, lze je rychle 
poopravit.
●Poté již ZŠ a MŠ Damníkov neodpovídá za chybně 
vyplněné údaje na tiskopise přihlášky.



Počet oborů

V 1. kole přijímacího řízení lze uvést 2 obory
a) na téže škole (neplatí o gymnáziích)
b) na různých školách



Potvzení o zdravotní způsobilosti

●Po kontrole zákonným zástpcem a při správnosti 
všech údajů si žák  /žákyně nechá vystavit               
na první stranu přihlášky lékařem.
●Pouze u těch SŠ, které potvrzení vyžadují, ale těch  
je většina





Odevzdání přihlášek – kdy

●Konzervatoře a umělecké školy 
  do 29.11. 2019.(pátek)
●Do 2.3. 20Do 2.3. 202020  (pondělí(pondělí).).
●Přihláška musí tento den ležet na střední škole.Přihláška musí tento den ležet na střední škole.
●Donést ji tento den na poštu je již pozdě.Donést ji tento den na poštu je již pozdě.



Odevzdání přihlášek – jak

●Doporučeně poštou (adresa uvedena na přihlášce)
●Osobně
●Přihlášky musí být podepsané uchazečem (vaším 
dítětem) i zákonným zástupcem.



Důležité termíny

Přijímací zkoušky na čtyřleté studijní oboryPřijímací zkoušky na čtyřleté studijní obory

1. řádný termín: 11. řádný termín: 144.4. 20.4. 202020  (  (úterý po úterý po 
velikonocíchvelikonocích))

2. řádný termín: 15.4. 202. řádný termín: 15.4. 202020 ( (středastředa))

Náhradní termínNáhradní termín

13. a 14. 5. 2013. a 14. 5. 202020 ( (středa středa aa čtvrtek čtvrtek))



Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému 
termínu nedostaví a svoji neúčast

nejpozději do 3 pracovních dnů omluví řediteli 
školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku                

v náhradním termínunáhradním termínu



Vyhlášení výsledků přijímacího 
řízení

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním 
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním 
číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam je zveřejněn na veřejně přístupném místě    
na SŠ, způsobem umožňujícím dálkový přístup,
a to alespoň na dobu 15 dnů.

Seznam obsahuje datum zveřejnění a poučení            
o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.



Ředitel střední školy

●Ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů   
po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky             
   a oznámí výsledky přijímacího řízení

●Rozhodnutí písemně odesílá pouze nepřijatým Rozhodnutí písemně odesílá pouze nepřijatým 
uchazečůmuchazečům



Zápisový lístek

●Vyzvedne zákonný zástupce u výchovného poradce 
ZŠ a MŠ Damníkov proti podpisu.
●Stane se tak nejpozději do pátku 13.3. 2020
●ZL bude naší školou vyplněný, zákonný zástupce     
a žák se jen podepíše
●Škola musí ZL evidovat.



Náhradní zápisový lístek              
(při ztrátě či zničení)

Je možné vydat za následujících podmínek
●Žádost zákonného zástupce, čestné prohlášení,    
že původní ZL žák neuplatnil a neuplatní na SŠ
●Toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák
●Zápisový list je označen nadpisem náhradnínáhradní



Co se zápisovým lístkem

● Den následující po dni vyvěšení seznamu začíná 
přijatým uchazečům běžet lhůta 10 pracovních dní 
pro odevzdání zápisového lístku.



Povinná jednotná zkouška

●V oborech s maturitní zkouškou
●Výjimkou je zkrácené studium a oborů vzdělání 
skupiny oborů 82  Umění a užité umění (talentová 
zkouška)



Hodnocení uchazečů v rámci         
1. kola přijímacího řízení

●Podmínkou přijetí uchazeče ke vzdělávání na SŠ 
zřizovaných Pardubickým krajem bude, aby
●  v součtu bodů z testů z matematiky a českého v součtu bodů z testů z matematiky a českého 
jazyka dosáhl následující minimální hranice:jazyka dosáhl následující minimální hranice:

●Gymnázium – minimálně 35 bodů ze 100 Gymnázium – minimálně 35 bodů ze 100 
možnýchmožných

●Ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou – Ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou – 
minimálně 20 bodů ze 100 možnýchminimálně 20 bodů ze 100 možných



Specifikace jednotných zkoušek

● V testech budou zastoupeny úlohy otevřené              
 i uzavřené, včetně úloh z konstrukční geometrie

● Chybné odpovědi nebudou penalizovány

● Povolené pomůcky:
● modře či černě píšící propiska, rýsovací potřeby

● Kalkulačka a tabulky nejsou povoleny.



Český jazyk a literatura

● Délka 60 minut
● Maximální počet bodů 50



Matematika

● Časový limit 70 minut
● Maximální počet bodů 50



Ukázka testů

CERMATTestová zadání k procvičení z matematiky
 a českého jazyka včetně řešeníhttps://www.cermat.
cz/1-radny-termin-ctyrlete-obory-2018-1404035489
.html

https://www.cermat.cz/1-radny-termin-ctyrlete-obory-2018-1404035489.html
https://www.cermat.cz/1-radny-termin-ctyrlete-obory-2018-1404035489.html
https://www.cermat.cz/1-radny-termin-ctyrlete-obory-2018-1404035489.html
https://www.cermat.cz/1-radny-termin-ctyrlete-obory-2018-1404035489.html


UCHAZEČ NEBYL PŘIJAT

● Nepřijatým uchazečům se doručuje rozhodnutí         
o nepřijetí ke vzdělávání písemně. Uchazeč se může 
proti rozhodnutí o nepřijetí odvolatproti rozhodnutí o nepřijetí odvolat ve lhůtě 3 3 
pracovních dnůpracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

● Před podáním odvolání je vhodné se informovat       
u ředitele školy, zda je reálný předpoklad, že bude 
odvolání uchazeče vyhověno. V případě, že uchazeč 
nesplnil kritéria přijímacího řízení, nemůže být přijat 
ani na základě odvolání.



V dalších kolech přijímacího řízení není početV dalších kolech přijímacího řízení není počet 
přihlášek omezen,přihlášek omezen, termín odevzdání přihlášky 

stanoví ředitel školy. 
Na přihlášce se vyplňuje jen jedna škola a jeden 

obor vzdělání.



Všem žákům a rodičům přejeme dobrou volbu
      Při výběru střední školy a hodně štěstí                  

    i v následném studiu.



Děkuji za pozornost

Petr Foldyna, výchovný poradce


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16
	Snímek 17
	Snímek 18
	Snímek 19
	Snímek 20
	Snímek 21
	Snímek 22
	Snímek 23
	Snímek 24
	Snímek 25
	Snímek 26
	Snímek 27

