INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

1. Výběr školy - žáci budou mít dostatek informací.
Atlas škol, nábor zástupců škol v hodinách, exkurze do vybraných škol, práce s webovými stránkami
škol, výstava Vzdělání a řemeslo (7. - 9. 11. 2019 – společná návštěva).
COMDI testy - testy profesionální orientace. Jsou placené (cca 120 Kč /žák), musí se zakoupit licence.
Můžeme udělat plošně nebo jen pro zájemce – záleží na dětech a rodičích.
Pomoc při vybírání SŠ:
Úřad práce – Informační a poradenské středisko, individuální objednání a pohovory s rodiči a dětmi.
Bohatá nabídka materiálů, počítačových programů apod.
PPP Nerudova – lze objednat na testování profesionální orientace, formulář na objednání na
stránkách PPP, je třeba i sdělení školy – dotazník mám a vyplním.
2. SŠ s talentovou zkouškou - viz seznam
Ředitelé SŠ musí do 31.10 2019 vyhlásit 1. kolo a zveřejnit podmínky přijetí a průběh přij. řízení.
Přihlášky (modré nebo tištěné na bílý papír) - se podávají do 30. 11. 2019, stejně tak i zápisové lístky.
Přijímací talentová zkouška v první polovině ledna. Písemné jednotné testy (Gymnázia se sport. př.)
dělají žáci s ostatními v dubnu. Mohou podat další 2 přihlášky na ostatní SŠ.
Termín talentových zkoušek uměl. škol – první polovina ledna 2020
Termín talentových zkoušek na gymn. se sportovní přípravou – první polovina ledna 2020
(písemné se dělají i v případě nesložených talentovek)
Termín talentových zkoušek konzervatoře – druhá polovina ledna 2020
SŠ bez talentové zkoušky
Do 31. 1.2020 musí ředitelé SŠ a VG vyhlásit 1. kolo přijímacího řízení a zveřejnit podmínky přijetí.
Žáci dostanou dvě přihlášky po vysvědčení, termín bude oznámen prostřednictvím ŽK s předstihem.
Na přihláškách bude uvedeno jméno a známky z posledních 3 vysvědčení. Velmi podrobně budou
seznámeni s vyplněním. Kdo bude chybět, dostane později s náležitým vysvětlením.
POKUD ŽÁCI NECHODILI V 8. ROČ. NA NAŠI ZŠ, POŘÍDÍ RODIČE OVĚŘENOU KOPII VYSVĚDČENÍ
Z PŮVODNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. VLONI BYLY VELKÉ PROBLÉMY S DOKLÁDÁNÍM VYSVĚDČENÍ
Z PŮVODNÍ ŠKOLY!!!
Doma se vyplní adresa školy a vybraný obor (tj. přední strana), popř. lékařské potvrzení (najdete
v Atlase škol) a poté se donese zpět do ZŠ ke kontrole a potvrzení p. ředitelem.

Sledovat webové stránky středních škol – za co přidávají body k přijímacímu řízení (mimoškolní
aktivity – soutěže, olympiády, sporty – pouze 1., 2., 3. místo v okresních či krajských kolech, sporty).
Přiložit kopie diplomů, ocenění.
Přihlášky se vrátí domů a sami je dáte osobně nebo doporučeně na SŠ do 2. 3.20 (pondělí). Sledovat
webovky – tam je např. i do kolika hodin se musí přihláška dát do školy.

Přijímací zkoušky se budou dělat v kolem poloviny dubna. Termíny budou upřesněny, zatím
nevíme. Náhradní termín v květnu.
Všechny maturitní obory mají jednotnou písemnou př. zk. z M a ČJ
Nematuritní obory pohovor nebo bez zkoušky, termíny v druhé polovině dubna
3. Zápisový lístek
Každý rodič obdrží 1 zápisový lístek během února (na školy s TZ v listopadu), vyplníme společně
osobní údaje a po rozhodnutí o přijetí na SŠ (do 10 pracovních dní) si rodiče zanesou ZL, do kterého
vyplní vybranou školu, přímo do střední školy, čímž stvrdí, že dítě nastoupí. V případě změny názoru
už SŠ ZL neradi vrací, pouze v případě kladně vyřízeného odvolání. Proto vše řádně rozmyslet.
Pokud by zbyl ZL z umělecké školy, nechá se do normálních škol.
V případě nepřijetí je možno podat odvolání či dát další přihlášky – volná místa se průběžně
zveřejňují na webu škol nebo Krajského úřadu. Formulář na odvolání se dá stáhnout nebo je u mne.
4. Odvolání
- do tří dnů od zveřejnění výsledků:



Žák nesplnil požadavky  nemá smysl
Žák nepřijat pro velký počet uchazečů  má cenu, někdo nemusí nastoupit

Další informace, podrobnosti, termíny
-

Žákovské knížky
Nástěnky ve škole
Webové stránky školy
Konzultační hodiny VP – čtvrtek 13.00 – 14.00
Tel. 728 075 136, 386 107 732

