Vážení rodiče a žáci 5. a 7. ročníků,
protože nám aktuální situace nedovoluje přítomnost žáků ve škole, musíme letos vyřešit předávání přihlášek a zápisových
lístků jiným způsobem, než obvykle.
Připravila jsem pro každého žáka složku, která obsahuje 2 přihlášky ke studiu na střední škole a zápisový lístek + pokyny k
vyplňování.
Pokyny k vyplnění přihlášek na víceletá gymnázia
1. Na přihlášce máte vyplněné osobní údaje a známky z posledních tří vysvědčení. Pokud Vaše dítě nebylo vloni žákem naší
základní školy a na přihlášce není vysvědčení z loňska, pořiďte si ověřenou kopii loňského vysvědčení a přidejte jako přílohu.
2. Doplňte další osobní informace – adresy, telefony, korespondenční adresu, e – mail, ZPS, data, podpisy. Na zadní stranu
už nic nepřipisujte, pouze počet příloh, pokud byste k přihlášce dokládali např. kopie vysvědčení nebo diplomů (viz kritéria
pro přijímání).
3. Vyplňte přesné názvy, adresy škol, kódy a názvy studijních oborů. Pokud budete podávat jen jednu přihlášku, tak pouze
jednou, pokud budete podávat dvě, tak na obě přihlášky ve stejném pořadí!!!
Adresy škol najdete na internetu, kódy jsou stejné pro všechna gymnázia:
79-41-K/81 …… osmileté, 79-41-K/61 ….. šestileté, 79-43-K/61 …. šestileté bilingvní (pouze BiGy).
4. Termíny a forma přijímacích zkoušek by už měly být uvedeny na webových stránkách škol.
Střední školy, tedy i gymnázia, mají letos možnost zvolit buď jednotné přijímací zkoušky (JPZ) nebo školní přijímací zkoušky
(ŠPZ). Termíny obou forem PZ jsou 14. a 15. dubna 2021.
Zjistěte si, jak je to u Vámi vybraného gymnázia a v přihlášce pak zaškrtněte Jednotná zkouška „ano“ a či doplňte termín
ŠPZ. Gymnázium Vám zašle pozvánku k PZ.
5. Lékařská prohlídka u víceletých gymnázií není požadována.

6. Přihlášky doručte do 1. března 2021 do střední školy.

7. Sdělte mi, prosím, jakýmkoli možným způsobem, které školy a obory jste na přihlášku
napsali (přes chat Teams, mejlem, SMS – foto přihlášky, text) – je to důležité pro budoucí
evidenci.
Zápisové lístky:
1. Pro ZL by si za normální situace museli přijít zákonní zástupci osobně do školy. Letos ho pro zjednodušení
přikládám k přihláškám.
2. Do ZL dopište „Jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého uchazeče“, nechtěla jsem tam psát jména
rodičů, když nevím, který z nich bude věc vyřizovat.
3. ZL DOBŘE USCHOVEJTE DO DOBY, NEŽ BUDE ROZHODNUTO, KAM JE DÍTĚ PŘIJATO.
V případě, že byste ZL ztratili/zničili, bude Vám po vyplnění žádosti a čestného prohlášení vydán náhradní.
4. Až bude rozhodnuto, kam dítě nastoupí (nejdříve 28. 4.), vyplníte 1., horní část rámečku (škola, kód a název
oboru, podpisy, data) a donesete (pošlete doporučeně) ho do této školy (nejpozději do 10 pracovních dní od
potvrzení o přijetí ke studiu), čímž potvrdíte, že dítě do této školy nastoupí. Pokud byste později změnili názor
a chtěli ZL přendat na jiné gymnázium, nemusí vám ho už vrátit, proto vše řádně promyslete!
Dolní, 2. část rámečku zůstane nevyplněná. Je určena pro změnu školy po KLADNĚ VYŘÍZENÉM ODVOLÁNÍ.

V případě, že by se Vaše dítě do gymnázia nedostalo nebo jste se rozhodli, že nenastoupí, zápisový lístek
bezpečným způsobem zlikvidujte.
Pokud byste měli jakékoli nejasnosti či dotazy, kontaktujte mě na tel. čísle 728 075 136 (odpoledne či večer,
dopoledne mám online výuku), na chatu v Teams nebo e-mailem slamova@zsgrunwaldova.cz.
Věřím, že i současné komplikované době proběhne předání i vyplnění přihlášek hladce a Vaše (a naše) děti
projdou přijímacím řízením bez problémů a úspěšně.
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