Kariérové poradenství
Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a
profesní dráze žáků se zaměřuje zejména na:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

koordinaci mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi
zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka
individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v
této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)
poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a
předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném
odeslání přihlášek ke studiu
organizace schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků,
zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech
studia na středních školách, jejich zprostředkování žákům (brožury,
nástěnka)
spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogickopsychologická poradna, speciálně pedagogické centrum a středisko
výchovné péče) při zajišťování poradenských služeb přesahujících
kompetence školy
zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních
poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací
žákům a rodičům o možnosti individuálního využití informačních
služeb těchto středisek

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách
ve Zlínském kraji pro školní rok 2018/2019
Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dále jen školský zákon,
podle nové vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění
a podle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Střední školy
Přijímání uchazečů ke vzdělávání na střední školy je správním řízením, které se řídí ustanovením § 59
až § 62 školského zákona a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Uvedená ustanovení školského zákona a vyhlášky se vztahují na střední školy všech zřizovatelů.

V 1. kole přijímacího řízení platí:
















v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se
sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury
a z matematiky a její aplikace, s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny
oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání v rozsahu stanoveném
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Ředitel školy může stanovit také
školní přijímací zkoušku;
sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez
talentové zkoušky je pro první kolo přijímacího řízení a všechny formy vzdělávání do 1. března;
přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů
zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum);
jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení,
ve 2 termínech, uchazeč může v prvním kole přijímacího řízení konat jednotnou přijímací
zkoušku dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním
pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí, nebo ve škole uvedené
uchazečem podle § 62 odst. 7 věty druhé (přihláška do oboru s talentovou zkouškou);
jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně středním školám;
střední školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií
přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče
nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou nejméně 40 %;
v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konají talentové zkoušky v pracovních
dnech od 2. ledna do 15. února;
termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
v prvním kole přijímacího řízení - konají se v pracovních dnech v období od 12. dubna do
28. dubna;
úprava podmínek cizincům a osobám pobývajícím dlouhodobě v zahraničí při konání přijímací
zkoušky je stanovena v § 20 odst. 4 a § 60b odst. 5 zákona, a také v § 14 vyhlášky;
je umožněno promíjet přijímací zkoušku z češtiny osobám, které získaly předchozí vzdělání ve
škole mimo území České republiky (dosud bylo toto promíjeno jen osobám, které nebyly občany
ČR). Při přijímacím řízení se u těchto osob ověřuje znalost pohovorem.
úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami je stanovena v § 60b
odst. 4 zákona, a také v § 13 vyhlášky;
podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání);










vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou
zveřejnění seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým
uchazečům nejdříve 22. dubna;
po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu odevzdáním zápisového lístku přijatým
uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat
uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, zkráceného a nástavbového studia);
vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem;
zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět; to neplatí v případech, kdy chce uchazeč
uplatnit zápisový lístek ve střední škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo ho již uplatnil
v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání,
na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat na „klasickou“ střední školu);
termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů
s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 2. ledna do 15. ledna;
termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří
v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna;
termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní
zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do
30. dubna.

Podávání přihlášek
Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2018/2019 se podávají na tiskopisech,
které stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Tiskopis přihlášky do denní formy zde
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky(na jeden obor v konkrétní škole
se podává pouze jedna přihláška). I v letošním školním roce je možné podat jednu přihlášku
v originále a druhou zkopírovat jako stejnopis s tím, že podpis uchazeče, zákonného zástupce, lékaře
a ředitele ZŠ včetně všech razítek musí být na obou přihláškách v originále.
Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení odevzdá zletilý uchazeč nebo
zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy. U uchazečů s nařízenou
ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku
ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. O této skutečnosti musí ředitel
školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy neodkladně informovat
zákonného zástupce tohoto žáka.
Termíny odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:


do 30. listopadu 2017do oborů vzdělání s talentovou zkouškou;



do 1. března 2018 všechny ostatní obory vzdělání (obory vzdělání bez talentové zkoušky,
s výučním listem, nástavbové studium, zkrácené studium, a to do všech forem vzdělávání).



do uvedeného termínu musí být přihláška odevzdána na příslušné střední škole.

Uchazeč připojí k přihlášce doklady, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti
uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. Ne vždy je nutné, aby uchazeč předkládal
všechny doklady uvedené ve vyhlášce:


vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní
docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky;



vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní
vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní
docházky;



vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku
základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia,
popřípadě osmiletého gymnázia;



vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní
docházku, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu
konzervatoře;



součástí přihlášky nemusí být výše uvedené doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud je
klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní
povinnou školní docházku;

Ostatní doklady uvedené ve vyhlášce se dokládají podle potřeby a v návaznosti na stanovená kritéria
pro přijetí ke vzdělávání ve střední škole, např. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, doporučení
školského poradenského zařízen obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího
řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, doklad o splnění povinné školní
docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole,
vydaný zahraniční školou nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného
zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro
přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání, součástí přihlášky jsou dále doklady prokazující
plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem střední školy.

Termíny ve školním roce 2017/2018
Ředitel střední školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou nejpozději
do 31. října 2017, do ostatních oborů vzdělání bez talentové zkoušky nejpozději do 31. ledna 2018,
a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
V tomto termínu ředitel školy stanoví a zveřejní:


jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich
splnění.



předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání;



rozhodnutí ředitele střední školy o konání školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání v rámci
přijímacího řízení rozhodl.

TERMÍNY ZKOUŠEK ve školním roce 2017/2018
1. Jednotné zkoušky
1. termín:

12. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
13. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:

16. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
17. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny uvedené obory vzdělání):
1. termín: 10. května 2018
2. termín: 11. května 2018
2. Školní přijímací zkoušky



maturitní obory vzdělání od 12. dubna 2018 do 28. dubna 2018
ostatní obory vzdělání od 22. dubna 2018 do 30. dubna 2018

3. Talentové zkoušky




Obory skupiny „82“ od 2. ledna 2018 do 15. ledna 2018
Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna 2018 do 15. února 2018
konzervatoře od 15. ledna 2018 do 31. ledna 2018

Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné
škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání
přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky. V náhradním termínu koná uchazeč zkoušku, pokud byl
řádně omluven a omluva mu byla uznána (vážné důvody, písemná omluva nejpozději do 3 dnů řediteli
školy).
Podáním přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat
přihlášky do oborů vzdělání podle § 60 školského zákona (do 1. března 2018)a účastnit se
přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole.
Rozhodne-li ředitel střední školy o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazeči nejpozději 14 dnů
před jejím konáním pozvánku k přijímací zkoušce. Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo
talentové zkoušce jsou informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných
uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovené ředitelem školy.
V případě, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom ředitel školy uchazeče nebo zákonného
zástupce nezletilého uchazeče písemně bez zbytečného odkladu (spolu s touto informací o nekonání
přijímací zkoušky je sděleno uchazeči jeho registrační číslo).

Hodnocení výsledků přijímacího řízení
V případě jednotné zkoušky (u oborů vzdělání s maturitní zkouškou) Centrum zpřístupňuje
hodnocení uchazeče příslušné střední škole nejpozději do 28. dubna 2018. Hodnocení jednotné
zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60%.
V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40%. Jednotné přijímací
zkoušky může konat uchazeč dvakrát a do celkového hodnocení se započítává z obou písemných
testů lepší výsledek. Ředitel školy může v rámci kritérií stanovit hranici úspěšnosti v jednotné
zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro
přijetí. Ředitel střední školy následně do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků uchazeče
Centrem ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů.
U oborů, u kterých se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška nekoná, ředitel zveřejní seznam
přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna 2018.
Ve všech případech nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých
uchazečů ředitel střední školy odešle rozhodnutí o nepřijetí od 22. dubna do 30. dubna 2018.

Způsob seznámení s výsledky přijímacího řízení
Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup,
a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů:
a) pořadí všech uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení;
b) seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení;
c) v anonymizované podobě výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
Pořadí a seznam uchazečů se zveřejňují pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve
škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji
v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo
uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke
vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel
rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží
zápisový lístek.
Zápisový lístek se uplatňuje pouze pro obory denní formy vzdělávání.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději
do 15. března 2018.
Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní
rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání,
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také
považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních
služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může
v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy.
Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že:


uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě odvolání;



uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou
a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona
(byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku
úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na
jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Další kola přijímacího řízení
Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu
žáků, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení s výjimkou povinnosti stanovit
2 termíny školní přijímací zkoušky. Součástí vyhlášení dalších kol je informace, zda výsledky jednotné
zkoušky budou započítávány do kritérií přijímacího řízení.
Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat
přihlášky ke vzdělávání.
V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit výsledky jednotné
zkoušky, současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku
nekonali.
Školní přijímací zkouška pro další kola přijímacího řízení se koná v termínu stanoveném ředitelem
školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení. Pozvánku pro toto další kolo
zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před zkouškou.
Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který
další kolo vyhlásil.

Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a dokládá potřebnými doklady) stejným způsobem jako v kole
prvním, s tím rozdílem, že v tiskopise přihlášky se vyplňuje vždy jen jedna vybraná škola, na niž se
přihláška podává.
Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně Odboru školství, mládeže
a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje počet volných míst v jednotlivých oborech a formách
vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst
v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Tyto informace budou umístěny na stránkách Informačního a vzdělávacího portálu školství
Zlínského kraje www.zkola.czv sekci přijímací řízení.

Náhradní termín
Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast
řádně písemně omluví řediteli příslušné střední školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro
přijímací zkoušku, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín školní přijímací zkoušky
stanoví ředitel školy. Zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce od stanoveného
řádného termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky.
Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (pro všechny obory):
1. termín: 10. května 2018
2. termín: 11. května 2018

Přijímání do prvního ročníku víceletých gymnázií
Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním
roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník nižšího stupně osmiletého
gymnázia nebo druhý ročník osmileté konzervatoře, do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého
gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. Do
1. ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého
nebo osmiletého gymnázia.
Termíny jednotných zkoušek pro víceletá gymnázia ve školním roce 2017/2018:
1. termín:13. dubna 2018
2. termín: 17. dubna 2018
1. náhradní termín: 10. května 2018
2. náhradní termín: 11. května 2018

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
Jako součást přijímacího řízení je stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška.
Jednotná zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (GSP).
Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky (termíny konání viz výše) zašle ředitel školy uchazeči
nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději
do 20. ledna 2018, v případě GSP do 20. února 2018. Tento termín se nevztahuje na uchazeče, kteří
konají talentovou zkoušku v náhradním termínu. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně,
pokračuje v přijímacím řízení.
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče od 5. února
do 15. února 2018, v případě oboru GSP ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po
zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

Uchazeč o studium oboru GSP musí na vyhodnocení přijímacího řízení počkat až do doby, kdy budou
výsledky jednotné zkoušky předány příslušné střední škole (nejpozději do 28. dubna 2018).
Podáním přihlášky do oborů s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášky ke
vzdělávání ve střední škole do ostatních oborů vzdělání bez talentové zkoušky.
Tiskopis přihlášky do oborů s talentovou zkouškou zde

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018
Jednotná zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a
literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou
termínech, je stanovena na dny:
1. Termín

12.dubna 2018- pro čtyřleté obory vzdělávání
13.dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázii

2. Termín

16.dubna 2018- pro čtyřleté obory vzdělávání
17.dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázii

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělávání
na dny:
1. Termín
10.května 2018
2. Termín
11.května 2018
Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízením do oborů vzdělání se závěrečnou
zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů
vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění, do oborů vzdělání v konzervatoři.
Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. Do oborů vzdělání středních škol
skupiny 82 Umění a užité umění se koná talentová zkouška od 2.1.2018do 15.1.2018 podle
§62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři, se koná talentová zkouška od
15.1.2018 do 31.1.2018 podle §88 odst. 2 školského zákona.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků žákům středních škol ve
Zlínském kraji v rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“
Účinnost od 1. 9. 2017

Základní nastavení


V rámci systému jsou poskytovány finanční příspěvky žákům denní formy vzdělávání ve
vybraných oborech poskytujících střední vzdělání s výučním listem kategorie H, a to při splnění
dále uvedených podmínek.



Finanční podpora je poskytována z rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvím příslušných středních
škol se sídlem na území Zlínského kraje.



Seznam podporovaných oborů může být změněn na základě rozhodnutí Rady Zlínského kraje.



Systém je koncipován jako náběhový. Pokud je do seznamu podporovaných oborů zařazen nový
obor, je poskytování finančních příspěvků žákům zaváděno počínaje žáky 1. ročníků.

Výše finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání
1. ročník:
300,- Kč měsíčně, září až červen, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč
2. ročník:
400,- Kč měsíčně, září až červen, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,- Kč
3. ročník:
500,- Kč měsíčně, září až leden, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 3 000,- Kč

Podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku žákům


Žák nemá žádnou neomluvenou absenci. Omlouvání absence musí být v souladu s § 67 odst. 1
a 3 školského zákona a se školním řádem. V případě neomluvené absence je poskytování
příspěvku žáku pozastaveno s účinností od nebližšího termínu výplaty na dobu 3 měsíců. Pokud
se neomluvená absence opakuje, je poskytování příspěvku zastavováno opakovaně.



Žák není na vysvědčení hodnocen z odborného výcviku hůře než známkou dobrý.
V opačném případě je poskytování příspěvku žáku pozastaveno s účinností od nebližšího termínu
výplaty na dobu 3 měsíců.



Žák nemá sníženou známku z chování. V případě snížené známky z chování je poskytování
příspěvku žáku pozastaveno na následující klasifikační období (tzn. únor až červen v případě
snížené známky v 1. pololetí, září až leden v případě snížené známky ve 2. pololetí školního
roku).



Žák není podmíněně vyloučen ze studia. V případě, že ředitel rozhodne o podmínečném
vyloučení ze studia, je poskytování příspěvku žáku pozastaveno od termínu výplaty podle
rozhodnutí ředitele na dobu pěti měsíců. Při vyloučení ze studia (v době do nabytí účinnosti
rozhodnutí) je poskytování příspěvku zastaveno bezodkladně od nebližšího termínu výplaty.



V případě souběhu více výše uvedených opatření se uplatní nejpřísnější z nich (tzn., že měsíce,
po které je poskytování příspěvku zastaveno, se nesčítají).



Jednorázový příspěvek za vyznamenání je žákům1. a 2. ročníku poskytnuta konci školního roku
za podmínky, že mají v daném měsíci podle výše uvedených pravidel nárok na poskytnutí
příspěvku. Žákům 3. ročníku je jednorázový příspěvek za vyznamenání poskytnut bez dalších
podmínek.



Příspěvek není žákům poskytován za měsíce červenec a srpen. Rovněž není poskytnut po
dobu přerušení studia.



Příspěvek za daný kalendářní měsíc je poskytnut tehdy, je-li žák žákem dané školy a oboru
v celém kalendářním měsíci. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, je mu při dodržení všech
podmínek příspěvek poskytován počínaje prvním dnem následujícího měsíce.



Ve speciálních případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje o poskytnutí příspěvku žákovi
ředitel příslušné střední školy, a to s ohledem na účel zavedení podpory řemesel jako motivačního
nástroje pro volbu oboru ze strany uchazečů ze základních škol a jejich následné setrvání v oboru
a řádné denní studium.

Seznam oborů zařazených do „Podpory řemesel v odborném školství“
Strojírenství a strojírenská výroba
1. 2351H/01 Strojní mechanik
2. 2352H/01 Nástrojař
3. 2355H/01 Klempíř
4. 2355H/02 Karosář
5. 2356H/01 Obráběč kovů
Technická chemie a chemie silikátů
6. 2858H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla
7. 2852H/01 Chemik
Potravinářství a potravinářská chemie
8. 2953H/01 Pekař
9. 2956H/01 Řezník – uzenář
Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
10. 3254H/01 Výrobce obuvi
Stavebnictví, geodézie a kartografie
11. 3652H/01 Instalatér
12. 3659H/01 Podlahář
13. 3664H/01 Tesař
14. 3667H/01 Zedník
Speciální a interdisciplinární obory
15. 3941H/01 Malíř a lakýrník
Zemědělství a lesnictví
16. 4151H/01 Zemědělec - farmář
Zpracování dřeva a hudebních nástrojů
17. 3356H/01 Truhlář
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

18. 3452H/01 Tiskař na polygrafických strojích
19. 3457H/01 Knihař

Dokumenty ke stažení:
PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
www.scio.cz
www.cermat.cz

INTERNETOVÉ ODKAZY K VOLBĚ POVOLÁNÍ
www.atlasskolstvi.cz
www.istp.cz KTP - Karta typových pozic, Jobtip- pomáhá při hledání zaměstnání
www.msmt.cz Stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Kalendář dnů otevřených dveří středních škol ve Zlínském kraji pro rok 2017-2018.pdf
Podpora řemesel v odborném školství
Informace o přijímacím řízení na SŠ a VOŠ pro školní rok 2018-2019.docx
Informace o odvolacím řízení na SŠ a VOŠ pro školní rok 2018-2019.docx
Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek - MŠMT -2017-18.pdf
Termíny jednotných přijímacích zkoušek 2017-2018.pdf

Otázky:
1.Co znamená pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou konání
jednotné zkoušky?
Pro uchazeče o studium na střední škole v oborech vzdělání s maturitní zkouškou znamená
konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a
matematika.

2. Má nárok na podporu žák, který přechází z ne/podporovaného oboru na
podporovaný obor v rámci jedné školy?
ANO. Ale musí být žákem školy a daného oboru po celý kalendářní měsíc (od prvního dne
v měsíci).

3. Má nárok na podporu žák, který přechází z ne/podporovaného oboru na
podporovaný obor z jiné školy?
ANO. Ale musí být žákem školy a daného oboru po celý kalendářní měsíc (od prvního dne
v měsíci).
4. Má nárok na podporu žák, který studuje formou zkráceného studia – denní forma
vzdělávání?
NE. Podpora se vztahuje jen na 3 - leté učební obory (pro absolventy ZŠ).
5. Má nárok na podporu žák, který není klasifikován z důvodu málo známek?
ANO. Pokud má vše řádně omluvené.
6. Má nárok na podporu žák, který je dlouhodobě nemocný?
ANO. Pokud má vše řádně omluvené

