Informace k piijimacimu iizeni na stiedni 5koly pro Skolni rok2OL6{2O+7
/viz kapitola

5.1- ze

Souboru pedagog;icko-organizadnfch informacina Skolni rok2OL6/201-7,
Cj. : MSMT-7 896 / 201,6-3 I
Stie dn i vzd dlivdn i

ar

v

zclLlfvdnf v konz erv ato

ii

Terminy piijfmacich zkou5ek na stiednf Skoly a konzervatoie ve Skolnim roce

2016/21017

Terrniny pro piijimaci ilzeni na stiedni Skoly a konzeryatoie (vdetnd termint piijimacich a talen{ovych
zkou5ek) stanovi Skolsky zhkon a vyhlSdka, kterou se stanovi podrobnosti o organizaoi piij imar:iho
iizenf ke vzddlixtni ve stiednfch Skol6ch a kterh nahrazsie vyhl65ku d. 67112004 Sb.. ve zndni
pozd6jSich piedpisti.

Novinkou v piijimacimlizenive Skolnim roce201612017 bude zejmfinaz

.

sjednoceni terminu pro piedkl6d6ni piihl65ek ke stiednimu vzddl6v6ni do oborir vzd6lftti bez

o

talentov6 zkou5ky na l. biezna na prvni kolo piijimaciho iizeni,
kon6ni povinn6 jednotn6 zkou5ky v oborech s maturitni zkou5kou (s vlijimkou oborfi zkr6oenL6ho

o

vzddldvdnf,
piipravu zadhni testfi jednotn6 zkou5ky,

studia a oborri vzdllini skupiny oborri E2 Umdni

o
o

a uLite urndni), a to pro v5echny formy

jejich distribuci, zpracovfni a hodnoceni vfsledkfr testri
zajisti Centrum pro zji5t'ovrini vysledkt vzddl|vhni (Centrum). Pro tento fdel pied6v6 f,Jaje
z piihLi5ky uchazedt o piijeti do obort vzdElfini s maturitni zkou5kou Skola Centru pro zji5t'o.,rzinf
vli s I edkri v zddl fx 5n i zprisobem stan ovenym prov riddc im prSv n im piedp i sem.
jednotn6 zkou5ky se konaji formou jednotnych pisemnych testt z piedmdtri Cesk! jaLzyk
a literatura a Matematika a jeji aplikace v rozsahu stanoven6m R6ncovfm vzddl|vacim
pro gramem pr o zhkladni v zddl|v 6ni,
jednotn6 zkou5ka se kon6 podle $ 60c odst. 1 Skolsk6ho zftkona v prvnim kole piijimaciho Yiz,eni,

ve 2 terminech, kterd stanovi MSMT do 30. z6ii piedchozfho kalend6iniho roku a zveiejni

o
.
.
o

zpfi sobern umoZriuj icirn dSlkol"-f piistup,
jednotn6 testy budou vyhodnoceny centr6lnd a zaslSny bezplatnd Skokim,
Skoly hodnoceni jednotnd zkouSky zapracujl v celkov6m hodnoceni splndnf krit6rii piijirnar:iho
iizeni uchazedem; hodnoceni jednotnd zkouL3ky se podfli na hodnoceni tchazede nejm6nd 60'h, av
piipadd piijirnaciho iizeni do oborfi vzddl6ni Gymnhzium se sportovni piipravou nejrnend 4A o/,t,
v oboru vzddl6ni Gymn6ziurn se sportovni piipravou se kor,6vaji talentov6 zkou5ky v pracovnich
dnech od 2. ledna a novd do 15. fnora.
mdni se terrnin pro piijirnaci zkou5ky (ednotnd i Skolni) do oborfi vzdd\6ni bez talentovd zkou5ky
v prvnftn kole piijimacfho iizeni - konaji se v pracovnich dnech v obdobi od 12. dubna do 28,

dubna;

V platnosti, jako v uplynuldm Skolnim roce, tak v prvnim kole piijimaciho iizen[ ztnthvh zejrndna:

o
.
.
.
.

pod6viini jen dvou piihl65ek (uchazed se mfiZe piihl6sit jen na2 obory vzddl6ni),

vyhl65eni qisledku piijimacfho iizeni ke stiednirnu vzddl6v6ni u piijalich uchazedfi forrnou
vyd6ni seznamu pfijat'j,ch uchazedi i zasilfini pisemn6ho rozhodnuti jen nepiijatyinr Lrchazeiirinr
nejdiive 22. dubna,
po vyhl6Seni vysledkt potvrzov5ni zhjmu o Skolu z6pisovlrn listkern pirjatym uchazedem do 10
pracovnich dnfr ode dne ozn6meni o piijeti (z5pisovy listek nebude piedkl6dat uchazed, kterll se
hl6si do jind neZ denni formy vzddl6vini),
vyd6v6nf z6pisov6ho listku zhkladni Skolou nebo krajsklim riiadern a moZnost uplatndni
z6pisovdho listkuje jen jednou,
vyjimka z uplatndni zripisovdho listku jen jednou ve dvou piipadech, kdy jej uchazed
mALe vzit zpdtky pro uplatndnf na druhd Skole (kdyZ jeho bylo odvoldni irspdSng, a v
piipadd uchazede, ktery po uplatndni z6pisov6ho listku do oboru s talentovou zkou5l<ou
byl n6slednd piijat do oboru vzddlfini bez talentov6 zkou5ky),

.

termin pro talentovd zkouSky v prvnim kole piijimaciho iizeni v pracovnlch dnech do
oborri s talentovou zkou5kou skupiny obort skupiny 82Umdni auLite umdni od 2. L:dna
do 15. ledna,
. termin pro talentovd zkou5ky .r prvnim kole piijimaciho iizeni do oborfi vzdiilani
konzervatoii v pracovnich dnech od 15. ledna do 31. ledna,
. termin pro Skolni piijimaci zkorLr5ky v oborech vzddlfuni bez talentovd zkou5ky a bez
maturitni zkou5ky, se konaji v prvnim kole piijimaciho iizeni v pracovnich drrech
v obdobi od22. dubnado 30, dubna.
Soubor pedagogicko-organizadnich informaci na Skolni rck201612017 byl zveiejndn dne
2. dervna20l6 na
o*Igary4ffilch-inlbrmaci - 2-0 I 6 - 2 0 1 7.
C

asovy harmono gram piij imaciho lizeni ve Skolnim r o ce 2016 /2017

Termfn

Aktivita

do 30. zdii 2016

Ministerstvo do 30. zdii piedchoziho kalend6iniho roku stanovi termin pro kon6ni jednotnych
zkou5ek podle $ 60c odst. I Skolskdho zdkona.

do 31.

iijna20l6

do 30. listopadu 2016
od 2. do 15. ledna 2017
od 2. ledna do 15. Linora 2017
do 20.

ledna20ll

od 15. do 3 1. ledna 2017
do 31.ledna20l7
do 20. fnora 201 7

do 1. biezna2jl1

Reditel Skoly vyhl6si l.lcolo do oborri vzddlini

s

talentovou zkou5kou.

Uchazedi odevzda.ji piihki5ky do oborri vzddlilni s talentovou zkouSkou.
Talentovd zkou5ky do oboru vzddlilni s talentovou zkou5kou mimo Gymniizium se sportovni

piipravou.
Talentovd zkou5ky do oboru vzddlilni Gymn6ziuttt se sportovnI piipravou.

Zasl|ni sddleni o vlisledku talentov6 zkouSky s vjjimkou Gymnazii

se

sportovni piipravou.

Talentovd zkouSky v konzervatoifch.
Reditel Skoly vyhl6si 1. l<olo (s vyjimkou oborri vzddl6ni

s

talentovou zkou5kou).

Zasl|ni sddleni o vfsledl<u talentov6 zkouSky do oboru vzddlini Gymn6zium

se

sportovni

piipravou.
Odevzd6ni piihl65ky ke vzddl6v6ni iediteli stiedni Skoly do oborfr bez talentovd zkou5ky.

od 12. do 28. dtftna2017

Stanovend obdobi pro piijimaci zkou5ky v oborech vzdElilni s tnaturitrLi zkouSkotr v pt'vnim
kole pr"ijimaciho iizeni do 1. rodniku.

od22. do 30. dubna 2017

Stanovend obdobi pro piijimaci zkou5ky v oborech vzddlitni s vliudnim listem a zdvdrednou
zkou5kou v plvnirn kole ptijimaciho iizeni do 1. rodniku.

12. dubna2017
18. dubna 2017

19.

dubna2}l'l

'20. dubna2017

1.

i6dny termin centr6lnd zadhvanych testrijednotnd zkou5ky pro dtyiletd obory vzddl6ni,

vdetnd n6stavbovdho studia (stanoven podle $ 60c odst.
f.

I

Skolskdho zitkona).

i6dny termin centr6ln6 zadiwanychtestfi jednotne zkou5ky pro obory Sestiletfch

osmiletjch gymn|zii (stanoven podle $ 60c odst.

I

a

Skolskdho zitkona),

2.iadny termin centr6lnd zadhvarychtestri jednotnd zkouSky pro dtyiletd obory Izddl6nf,
vdetnd niistavbovdho studia (stanoven podle $ 60c odst. 1 Skolsl<6ho zdkona.

2.

i6dny termin centrdlnd zad|vanych testfi jednotnd zkouSky pro obory Sestiletych
gymrfizii (stanoven podle $ 60c odst. 1 Skolskdho zfrkona)

osmif etjch

terminjednotnd zkouSky v5echny obory vzd6l6nf.

11.

kvdtna2017

1. n6hradni

12.

kvdlna20ll

2. nhhradni terminjednotnd zkouSky

-

v5echny obory vzddl6ni.

a

