Harmonogram postupu přijímacího řízení
pro školní rok 2020/2021 a kritéria
hodnocení.
1. Do 30.10. 2020 ředitel školy stanoví a zveřejní talentovou zkoušku( dále jen TZ),
která se bude konat dne :
T E R M Í N:
• 8. ledna 2021 - pátek I. termín konání TZ
• 12. ledna 2021 - úterý II. termín konání TZ
2. Přihláška se podává řediteli školy na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej
způsobem umožňujícím dálkový přístup – viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/strednivzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1.V roce 2020
je na zadní stranu tiskopisu doplněn údaj o školním roce absolvovaného ročníku, jehož
vysvědčení je pro účely přijímacího řízení předloženo, a to pro označení nehodnoceného
druhého pololetí školního roku 2019/2020. Tiskopisy z předchozích let jsou platné za
podmínky doplnění všech informací, zejm. o přiložení Doporučení školského
poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a doplnění výše
uvedeného školního roku.
- Přihláška musí obsahovat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud
je podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění
podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,
- Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné
úpravy
Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným
souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce.
V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v
druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií
přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku
2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil
nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být
hodnoceno.
3. Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020; do 30. listopadu
základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek;
Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a
nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v
příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

4. Doručení přihlášky na základě epidemiologické situace poštou do 30.11.2020, pokud
nebude v rámci MO rozhodnuto jinak.
5. Do 30. října zveřejní ředitel školy počty přijímaných uchazečů a kritéria hodnocení.
6.

Talentové zkoušky
Nejnižší možný počet bodů potřebný pro vykonání talentové zkoušky je 25 bodů
z celkového počtu 85.
Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky bude uchazečům zasláno sdělení o
výsledku talentové zkoušky a to nejpozději do 20. ledna 2021.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče(ky) ke vzdělávání bude zveřejněno v
anonymizované podobě pod registračními čísly od 5. února do 15. února 2021 na
webových stránkách a v prostorách školy.
Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky se zveřejňuje stejně
jako seznam uchazečů přijatých po řádném termínu.

7. Nepřijatí uchazeči
Střední škola po ukončení hodnocení přijímacího řízení nepřijatým uchazečům nebo
zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle ředitel školy Rozhodnutí
o nepřijetí v tomto termínu.
8. Zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč má možnost vyjádřit se v rámci přijímacího
řízení ke kriteriím hodnocení. Dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu také se může
vyjádřit k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.
Účastník řízení má právo nahlížet do spisu dle ustanovení § 38 odst. 1 správního řádu.
9. V případě nenaplnění I. ročníku stanoví ředitel školy další termíny talentové zkoušky
a pozvánku odešle nebo předá osobně minimálně 7 pracovních dní před termínem
zkoušky.
10. Zápisový lístek
Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole
potvrdí 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 nepředkládají (§ 60g odst. 1 školského zákona) uchazeči, kteří jsou
přijati do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání (§ 25 odst. 2
písm. b) až e) školského zákona) nebo kteří jsou přijati do některé z forem vzdělávání
oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaných podle § 83 až 85 školského
zákona.
Zápisový lístek se opatřuje razítkem bez malého státního znaku.
Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere
zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo
pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za
předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§

60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je
rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního
vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není
rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.
11. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3
pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává k řediteli
školy, která rozhodnutí vystavila a musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého
uchazeče nebo zletilým uchazečem.
12. Kritéria hodnocení
1. Bodování vysvědčení - dle průměru
a. 1 - 1,2: 25 bodů
b. 1,3: 23 bodů
c. 1,4: 21 bodů
d. 1,5: 20 bodů
e. 1,6: 18 bodů
f. 1,7: 16 bodů
g. 1,8: 14 bodů
h. 1,9: 12 bodů
i. 2,0: 10 bodů
j. 2,1: 9 bodů
k. 2,2: 7 bodů
l. 2,3: 5 bodů
m. 2,4: 3 bodů
n. 2,5: 2 body
o. 2,6: 0 bodů
2. Bodování pro kresby a. 25-20 bodů: 1,0
b. 19-14 bodů: 2,0
c. 13-6 bodů: 3,0
d. 5-1 bodů: 4,0
e. 0 bodů: 5,0
3. Bodování pro domácí práce a. 1,00: 10 bodů
b. 2,00: 9-8 bodů
c. 3,00: 7-5 bodů
d. 4,00: 4-1 bod
e. 5,00: 0 bodů
Uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, jestliže získá minimálně 25 bodů z 60
možných.
Nejvyšší možný počet dosažených bodů z příjímacího řízení je 85. Nejnižší možný počet
bodů potřebný pro vykonání příjímacího řízení je 25 bodů. Pokud se body pohybují pod
touto hranicí, nebyly přijímací zkoušky zdárně vykonány.

Za nedodržení daného počtu výtvarných prací se sráží 1 bod za každou neodevzdanou práci.
Za klasifikační stupeň nedostatečný a dostatečný z maturitních předmětů (český jazyk a
literatura a anglický jazyk) se v bodovací tabulce z celkového výsledku odečtou dva body.
13. Pravidlo pro stanovení pořadí při rovnosti bodů :
Uchazeč připojí k přihlášce diplomy, ocenění z výtvarných a grafických soutěží konaných
mimo ZŠ , za něž může dostat body navíc :
-

3 body pokud se umístí na 1.2.3. místě
účast v přípravném kreslení pořádaném naší školou, pokud se koná - 2 body
další angažovanost v oblasti sportu, kultury, literatury atd – 1 bod
porovnání bodů dosažených z kresby č.1 a 2 na talentových zkouškách.

MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní
pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků
situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu
krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení
mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle
zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit
opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených
školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě,
pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob
nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl
možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

V Ostravě 26.10.2020

Ing. Kateřina Ivanová Slaná
Ředitelka SŠ-UŘ

