Často kladené otázky k přijímacímu řízení v roce 2019
.
Jak bude probíhat přijímací řízení v roce 2019?
Po podání přihlášky budete písemně informováni o podrobnostech přijímacího řízení.
Součástí přijímacího řízení do 4letých oborů je jednotná přijímací zkouška
z matematiky a českého jazyka. U oboru Elektrikář (3letý) jsou žáci hodnoceni jen
na základě výsledků ze základní školy a nedělají přijímací zkoušky.
Co bude v testech z matematiky a z českého jazyka?
Jednotlivá témata z testů se budou řešit na přípravných kurzech dne 6.3., 13.3. a
20.3. 2019. Přihlášku najdete v nabídce přípravných kurzů na stránkách naší školy.
Kurzy jsou bezplatné.
Kolik mohu podat přihlášek?
Od roku 2015 je nová přihláška na střední školy. Na přihlášce je uvedena 1. škola a
2. škola. Žák podává v 1. kole přijímacího řízení max. 2 přihlášky. Obě přihlášky jsou
stejně vyplněny.
Je potřebné přiložit k přihlášce lékařské potvrzení?
K přihlášce na naši školu je potřeba přiložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
ke vzdělávání u všech oborů. Potvrzení lékaře může být přímo na přihlášce nebo na
samostatném listu.
Co je potřeba pro přijetí ke studiu na Vaší škole?
Podat ve stanoveném termínu (do 1. března 2019) řádně vyplněnou přihlášku ke
studiu a také uspět v přijímacím řízení podle stanovených kritérií.
Jaké znalosti z matematiky a českého jazyka je třeba mít, aby žák uspěl na
přijímacích zkouškách a ve studiu na SŠE?
Je třeba ovládat rozsah daný osnovami předmětu matematika a český jazyk pro
základní školu. V prvním ročníku věnujeme matematice zvýšenou pozornost, aby
žáci bez problémů zvládli další roky studia nejen na naší škole, ale i na vysoké škole.
Dělají se u Vás přijímací zkoušky do čtyřletých oborů?
V roce 2019 absolvují všichni uchazeči jednotné přijímací zkoušky v termínech
12.4.2019 a 15.4.2019. Všichni uchazeči budou písemně informováni.
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Dělají přijímací zkoušky také uchazeči na tříletý obor Elektrikář?
Ne.

Jaká jsou kritéria pro přijetí?
Kritéria budou zveřejněna nejpozději 31.1.2019 na webových stránkách školy.
Učíte podle nových vzdělávacích programů?
Ano.
Kde seženu tiskopisy přihlášek?
Tiskopisy dostanete na ZŠ nebo je naleznete na webové stránce MŠMT - viz
http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore)
Kdo bude vydávat tzv. zápisový lístek?
Zápisový lístek vydá žákům základní škola na základě § 60g odst. 2 školského
zákona. Ostatním uchazečům jej vydá příslušný krajský úřad podle místa bydliště.
Do kdy je třeba podat přihlášky k přijímacímu řízení?
Uchazeč podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání
do 1. března 2019.
Mám vyplnit i termín přijímací zkoušky v kolonce na přihlášce?
Pro 1. školu (obor) je termín 12.4.2019, pro 2. školu (obor) je termín 15.4.2019. Tyto
termíny jsou stanoveny ministerstvem školství.
Co mám dělat, když jsem byl přijat?
Ve stanovené lhůtě doručit zápisový lístek (osobně nebo poštou) do školy.
Neodevzdáním zápisového lístku své místo přenecháváte dalším uchazečům v
pořadí.

Co mám dělat, když jsem ve výsledcích přijímacího řízení uveden v seznamu
"pod čarou"?
Pokud se uchazeč umístil "pod čarou", tj. mezi nepřijatými žáky, obdrží poštou od
ředitele školy rozhodnutí o nepřijetí. Podejte si ihned odvolání proti nepřijetí.
Formulář Vám zašleme. Část přijatých uchazečů neodevzdá zápisový lístek, protože
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chce nastoupit na jinou školu a tím se uvolní řada míst pro žáky "pod čarou". Je to
běžný postup daný systémem přijímacího řízení.
Co když jsem již předal zápisový lístek na jiné škole a nyní jsem byl přijat na
odvolání k Vám?
Jste-li přijat na odvolání a dostanete písemné rozhodnutí, můžete si zápisový
lístek vzít zpět z jiné školy a doručit ho k nám.

Další dotazy ohledně přijímacího řízení můžete adresovat na sse@sse-lipniknb.cz
Informace týkající se přijímacího řízení naleznete také na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore
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