Informace o přijímání vycházejících žáků na střední školy (dále SŠ) a žáků
pátých nebo sedmých tříd, kteří se chtějí přihlásit na víceletá gymnázia ve
školním roce 2018/2019
Přihlašování
Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději
do 1. března 2019 (přijímací zkoušky pro maturitní obory se konají od 12. 4. do 28. 4. 2019,
pro ostatní obory od 22. 4. do 30. 4. 2019). Přihlášku do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou uchazeči podávají do 30. listopadu 2018 (talentové zkoušky se konají v lednu
2019).
Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Jednotné testy
z českého jazyka a literatury a z matematiky může uchazeč konat dvakrát.
Důležitá poznámka: Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě SŠ, odevzdá
vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle
preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány
oprávněným zástupcem.
Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to:
12. a 15. dubna 2019 – pouze pro čtyřleté obory vzdělání
. a 17. dubna 2019 – pouze pro obory šestiletá a osmiletá gymnázia
Pakliže se uchazeč k řádnému termínu nebude moci dostavit, omluví se řediteli školy, na které
měl zkoušku konat a po omluvě bude automaticky přihlášen k náhradnímu termínu konání
testů.
Náhradní termín
. a 14. května 2019

Zápisový lístek (dále ZL)
Přijatý uchazeč musí svůj úmysl, stát se žákem této SŠ, potvrdit odevzdáním ZL do 10
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. ZL může uchazeč uplatnit pouze jednou.
Výjimku tvoří skutečnost, že uchazeč byl přijat na jiné škole po odvolání.

Užitečné stránky ke SŠ
www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.msmt.cz

Informace ZŠ
Na konzultaci k volbě povolání se může žák i rodič objednat denně telefonicky, e-mailem
nebo osobně u výchovné poradkyně Mgr. Bedřišky Frundlové.
Telefony: 3015 623 015, 315 636 431, 776 404 505 e-mail: frundlova@zsjm-me.cz

