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Dopis Rady AŘZŠ ministru školství Ing. Robertu Plagovi, PhD.
Vážený pane ministře,
rádi bychom Vás upozornili na problém přijímacího řízení na střední školy a víceletá gymnázia v tomto školním roce. Zákonní zástupci a žáci, kterých se přijímací řízení týká, jsou nyní ve velké nejistotě ohledně termínu přijímacích zkoušek, jejich organizace a obsahu. Minulý školní rok byl v tomto směru zkušenosF, které by
se podle našeho názoru mělo předejít.
Během listopadu se podávají přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou. Samotná talentová zkouška
se vždy konala v prvním lednovém týdnu. Zájemci ale doposud nemají žádné zprávy, jak budou talentové
zkoušky v tomto školním roce probíhat. To se týká i přijímacího řízení na ostatní střední školy a víceletá
gymnázia. Rozumíme tomu, že doba je složitá a že v této chvíli nemusí mít MŠMT k dispozici všechny podklady k učinění rozhodnuF. Přesto bychom my i naši žáci velmi ocenili co nejdříve jasné odpovědi na tyto
otázky:
•

Má MŠMT v plánu dodržet termíny jednotných přijímacích zkoušek a zkoušek talentových? Kdy budou termíny žákům oznámeny?

•

Jakým způsobem budou probíhat talentové zkoušky?

•

Pokud se žáci devátého ročníku nevráF do Vánoc k běžné výuce, nemusí být zajištěno objekSvní
hodnocení v prvním pololeF tohoto školního roku. Vzhledem k tomu, že se nebude brát v úvahu ani
vysvědčení na konci školního roku 2019/20, jaká kritéria pro přijímání žáků budou pro střední školy
a víceletá gymnázia závazná?

•

Uvažuje ministerstvo o vytvoření jakéhosi variantního scénáře pro případ, že se žáci vráF do škol až
v lednu nebo i později?

Vážený pane ministře, rádi bychom připomněli, že letošním absloventům základních škol narušila jejich
standardní vzdělání koronavirová pandemie ve dvou školních rocích po sobě a ne svým vlastním zaviněním
budou při jednotných testech znevýhodněni. Domníváme se, že by MŠMT mělo odpovědně a kriScky vyhodnoSt náročnost, smysl a cíl jednotných povinných standardizovaných testů s ohledem na rovné šance
pro absolventy základních škol.
Jsme přesvědčeni, že brzké ujasnění a zveřejnění situace ohledně konání přijímacích zkoušek by významně
přispělo k uklidnění situace ve školství.
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