Informace pro vycházející žáky
Důležité termíny:





Odeslání přihlášek na umělecké školy (talentové zkoušky)
Přijímací zkoušky na umělecké školy
Odeslání přihlášek na stř. školy
Přijímací zkoušky na stř. školy (1.termín)

do 30. 11. 2012
2. 1. - 15. 1. 2013
do 15. 3. 2013
22. 4. - 30. 4.2013

Přihlášky na SŠ (neplatí pro přihlášky na umělecké školy):
31.1.2013 obdržíte s výpisem vysvědčení
1. 2x přihlášku na SŠ
2. 1x zápisový lístek – obdržíte nejpozději do 1.3.2013 (viz níže)
ad 1) přihláška na SŠ
doplňte chybějící údaje (název a adresa školy, kód a název oboru, zákonného zástupce, datum
a podpis) a jestliže to vámi zvolený obor vyžaduje i lékařskou prohlídku. Pokud se adresa pro
doručování písemností neshoduje s adresou vašeho trvalého bydliště, uveďte ji do kolonky
„Adresa pro doručování písemností z přijímacího řízení“. Nezapomeňte též vyplnit kolonku
„Termín přij.zkoušky“. Uveďte zde, ve kterém termínu se na přij.zkoušky dostavíte (většinou
půjde o termíny 22. nebo 23. 4. 2013).
Takto vyplněnou odevzdejte do 11.2.2013 třídnímu učiteli. , který ji předá k podpisu řediteli
naší školy. Podepsanou přihlášku vám třídní učitel opět, nejpozději do 1. 3. 2013, vrátí.
Zároveň obdržíte i zápisový lístek.
Přihlášku sami doručíte nejpozději do 15. 3. 2013 na vámi zvolenou školu (nezapomeňte si
nechat potvrdit kopii o doručení, pokud přihlášku doručíte osobně).
ad 2) zápisový lístek
doručíte do 10dnů po přijetí na vámi zvolenou školu (POZOR – ředitelství SŠ zasílá písemné
rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům; seznam přijatých zveřejní na veřejně přístupném
místě – budova školy, web.)
Do zápisového lístku doplňte pouze jméno zákonného zástupce, jinak nic nevyplňujte!!!!
(orámovanou část vyplní střední škola, na kterou bude vaše dítě přijato).
POZOR – zápisový lístek nelze, až na výjimky, vzít zpět (výjimkou je případ, kdy jej žák
bere zpátky pro uplatnění na jiné škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné; dokladem pro vydání
zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání).
Odvolání proti nepřijetí
Nepřijatým uchazečům oznámí výsledek přijímacího řízení ředitelství SŠ písemně. Případné
odvolání proti tomuto rozhodnutí musíte na SŠ doručit do 3 pracovních dnů po obdržení
rozhodnutí o nepřijetí.
Mgr. Světlana Ševčíková
výchovný poradce

