
VŠEOBECNÉ INFORMACE  - 1.kolo přijímacího řízení 
 

1. kolo přijímacího řízení se koná v těchto termínech: 
 

• řádný termín: 14. dubna 2021 a 26. dubna 2021, 
• náhradní termín: 5. května 2021 a 7. května 2021. 

 

 

Uchazeči konají ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU. 
 

Uchazečům bude zaslána pozvánka k přijímací zkoušce v 1. kole přijímacího řízení nejpozději 

14 dnů před konáním zkoušky. V pozvánce bude uchazečům sděleno jejich registrační číslo 

v přijímacím řízení, pod kterým budou vystupovat po celou dobu přijímacího řízení, dále čas a 

číslo učebny pro konání jednotlivých písemných zkoušek.  
 

Uchazečům, kteří budou konat přijímací zkoušky v náhradním termínu 1. kola, bude zaslána 

pozvánka  nejpozději 7 dní před konáním zkoušky. 
 

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádném termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji 

neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluvil ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním 

termínu (stejný termín zkoušky na jiné škole není důvodem k uznání omluvy).   

 

Uchazeči konají zkoušku formou písemných testů:  

1) Český jazyka literatura    70 minut, 

2) Obecné předpoklady pro studium  45 minut. 

 

Žák se při prezenci v učebně prokazuje Občanským průkazem nebo jiným adekvátním 

dokladem s fotografií prokazujícím totožnost uchazeče.  
 

UCHAZEČI s SPU-O 

Informovaný souhlas uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče o nutnosti asistenta při JPZ 

nebo psaní JPZ na PC, musí být učiněn ve škole a to nejpozději 10 dnů před konáním příslušné 

zkoušky. 

 

Škola respektuje navýšení časového limitu na vykonání zkoušek, případně úpravu dalších 

podmínek k vykonání školní přijímací zkoušky, a to na základě platného a odevzdaného 

doporučení školského poradenského zařízení.  

 

POVOLENÉ POMŮCKY PŘI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 

• psací potřeby (modrá propisovací tužka či pero).  
 

V průběhu školní přijímací zkoušky mohou uchazeči používat pouze uvedené povolené 

pomůcky. Po celou dobu přítomnosti v učebně, kde se konají školní přijímací zkoušky, platí 

zákaz používání mobilních telefonů a dalších chytrých mobilních zařízení. Porušení tohoto 

pravidla je důvodem k opuštění zkušební místnosti. Tato mobilní zařízení budou po celou dobu 

přijímací zkoušky vypnuta. 



VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. kola přijímacího řízení 

Škola zveřejní výsledky následovně:  
• řádný termín 28. 4. 2021 do 12 hod.,  
• náhradní termín 10. 5. 2021 do 12 hod.  

 

Seznam přijatých uchazečů (pod přidělenými registračními čísly) bude zveřejněn: 

• na veřejně přístupném místě v budově školy,  
• na webových stránkách školy.  

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po dobu 15-ti dnů. 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke 

vzdělávání, za oznámená (škola nebude oznamovat písemně uchazečům, že byli přijati). 
 

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí doručeno do vlastních rukou.  
 

ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU 
 

Svůj úmysl vzdělávat se na dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče odevzdáním vyplněného Zápisového lístku ve lhůtě nejdéle 10 pracovních dnů od 

doručení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (zveřejnění seznamu na veřejně přístupném místě 

ve škole a na webových stránkách školy). Neodevzdáním Zápisového lístku ve stanovené lhůtě, 

právní účinky uvedeného rozhodnutí zanikají.  
 

ODVOLÁNÍ 
Uchazečům, kteří uspěli u přijímací zkoušky, ale nebyli z kapacitních důvodů přijati, 

doporučujeme podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na naší škole. 
Odvolání proti rozhodnutí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (tj. ode 

dne, kdy jste obdrželi a podepsali rozhodnutí v obálce s modrým pruhem). Odvolání se podává 

ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, a to 

podáním učiněným u školy, která rozhodnutí vydala = Trivis – SŠV třebechovice pod Orebem, 

s.r.o. 
 

 

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na vedení školy či sekretariát.  
telefon 495 593 074, 601 387 661, e-mail: trebechovice@trivis.cz  

 

 

 

Třebechovice pod Orebem, 4.března 2021     Mgr. Stanislava Šůlová, v.r.

                   ředitelka školy 

mailto:trebechovice@trivis.cz

