
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 

 

 

ÚVODNÍ  INFORMACE  RODIČŮM  ŽÁKŮ  9.TŘÍD K PŘIJÍMACÍMU  ŘÍZENÍ  NA  

STŘEDNÍ  ŠKOLY S PŘIHLÉDNUTÍM  K OBORŮM  SKUPINY „82“ 

 
Vážení rodiče, současná legislativní úprava je následující: 

1. Žák může podat na denní formu studia na střední škole do I.kola 2 přihlášky. 

2. ZŠ bude distribuovat přihlášky s doplněným jménem žáka, datem narození a s potvrzenými výsledky 

vzdělávání (vysvědčení  8.ročníku, pololetí 9.ročníku). Na přihlášce pak rodiče doplní další požadované 

údaje a doručí přihlášku na střední školu do určeného termínu sami. 

 

1. Rámcový kalendář 2019/2020 

 

Termín Věc Poznámka 

do 5.11.2019 odevzdání zájemek na obory „82“ (ano, ne) všichni rodiče 

do 15.11.2019 distribuce informace a přihlášek na obory „82“ zájemci 

do 30.11.2019 termín pro doručení přihlášek na SŠ s obory „82“ rodiče zájemců o obory „82“ 

od 2.1.2020 přijímací zkoušky na obory „82“ přihlášení na obor „82“ 

od 3.2.2020 distribuce přihlášek na střední školy všichni žáci 

do 1.3.2020 termín pro doručení přihlášek na SŠ  
všichni, kteří se rozhodli 

přihlášku na SŠ podat 

od 12.4. 2020 
I.kola centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky 

pro čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zk. 
 

Pozn.: Viz MŠMT - Soubor pedagogicko-organizačních informací … na školní rok 2019/2020 

 

2. Přijímací zkoušky na studijní obory skupiny 82 – umění, užité umění a rukodílná  

    uměleckořemeslná výroba 

 

Talentové zkoušky do oborů vzdělávání na SŠ, kde je předepsána talentová zkouška, budou 

v souladu s § 3 odst. 4  případně odst. 6 vyhlášky č. 353/2016 Sb. konány od 2.1.2020. Týká se oborů, kde 

je podmínkou k přijetí na SŠ úspěšně složit i talentovou zkoušku (jedná se o obory skupiny 82, kde kód 

oboru začíná číslem 82). Důvod zařazení přijímacích zkoušek v dřívějším termínu je ten, aby se v případě 

žák, který nebude na obor 82 přijat, mohl zúčastnit přijímacího řízení v I.kole na ostatní SŠ.   

Vzhledem k tomu, že administrativně musí vše být vyřešeno do 30.11.2019 (poslední termín pro 

podání přihlášky na obor „82“ příslušné střední škole), žádám o vrácení níže uvedené zájemky nejdéle do 

5.11.2019 prostřednictvím třídní učitelky / třídního učitele.  

Poznámka: Pokud „zájemka“ nebude doručena zpět škole do 5.11.2019, budeme to chápat jako volbu NE. 

 

V Praze dne 20.9.2019                                                                                                                  J.Soukup, v.r. 

 

 

------------------------------------------------ oddělte ----------------------------------------------------- 

 

 

 

Máme zájem o přihlášku a bližší informace o studijních oborech skupiny 82 
 

ANO                           NE                    označte volbu 

 

 

Jméno žáka: _______________________________________________ Třída: ____________ 

 

 

Datum: _________________                         Podpis rodičů: ___________________________ 


