Podání přihlášky


uchazeč z 9. i 5. třídy má možnost podat si v prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky
na dvě různé střední školy



přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení si uchazeč zajistí sám –
předvyplněné jsou k dispozici na webových stránkách naší školy (Přihláška pro uchazeče
z 5. tříd nebo Přihláška pro uchazeče z 9. tříd), dále je lze získat na základní škole, nebo
v prodejnách SEVT, nebo prostřednictvím webových stránek MŠMT; staré formuláře
přihlášek nebudou akceptovány



uchazeč vyplní přihlášku a nechá si na ní potvrdit prospěch ze základní školy - razítko
a podpis (případně doloží k vyplněné přihlášce úředně ověřené kopie vysvědčení)



termín přijímací zkoušky je stanoven takto:
o

9. třída – 1. škola:

12. 4. 2021

o

9. třída – 2. škola:

13. 4. 2021

o

5. třída – 1. škola:

14. 4. 2021

o

5. třída – 2. škola:

15. 4. 2021



uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář
přihlášky na každou vybranou školu zvlášť; pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné



přihláška musí být podepsaná jak nezletilým uchazečem, tak jeho zákonným zástupcem
(tím, jehož adresa a kontaktní údaje jsou v přihlášce uvedeny)



uchazeč přiloží i další potřebné doklady – např. diplomy ze soutěží, které lze uplatnit
(viz kritéria pro přijímací řízení)



uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami vyžadující zvláštní úpravu podmínek (týká se
např. uchazečů se specifickými vývojovými poruchami učení) přiloží k přihlášce doporučení
školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o konkrétním vhodném postupu
při konání přijímací zkoušky



lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nevyžadujeme



kompletní přihlášky ke vzdělávání (včetně všech náležitostí) uchazeč doručí ředitelce školy
o

poštou doporučeně (podací lístek si uschovejte jako potvrzení o včasném podání
přihlášky)

o

nebo osobně v kanceláři školy (škola vydá potvrzení o podání přihlášky)



termín pro doručení přihlášek: do 1. 3. 2021



od 8. 2. 2021 pro Vás prodlužujeme úřední hodiny:



o

pondělí a středa: 7:00 – 15:30 hodin

o

úterý, čtvrtek: 7:00 – 17:00

o

pátek: 7:00 – 15:00

od 15. 2. do 19. 2. 2021 (jarní prázdniny) běžné úřední hodiny:
o

pondělí – pátek: 7:00 – 15:00

