INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
1. Podávání přihlášek
 uchazeč (včetně žáka 5. ročníku hlásícího se na osmileté gymnázium)
může podat pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání
2 přihlášky
 přihlášky podává uchazeč přímo řediteli střední školy, o kterou má
zájem do 1. 3. 2019
 k přihlášce přikládá:
- lékařské potvrzení (vyžaduje-li ho střední škola)
- potvrzení z PPP (jedná-li se o žáka s poruchou učení)
- potvrzení o úspěších v okresním, krajském či celostátním kole soutěží

2. Zveřejňování výsledků přijímacího řízení
 výsledky jsou zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup (na
internetu)
 rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává

3. Možnost odvolání
 pokud nebyl uchazeč na SŠ přijat z kapacitních důvodů, může po
doručení rozhodnutí o nepřijetí ve lhůtě 3 pracovních dnů podat
odvolání

4. Potvrzení nástupu na střední školu - zápisový lístek
 po vyhlášení výsledků přijímacího řízení je nutné doručit do 10
dnů řediteli střední školy zápisový lístek (vydaný zákonnému zástupci
žáka na základní škole proti podpisu, po předložení průkazu totožnosti)
 možnost vzít zápisový lístek zpět a uplatnit ho na jiné škole je možné
pouze v případě úspěšného odvolání se na této škole

 v případě ztráty zápisového lístku může zákonný zástupce uchazeče
požádat ZŠ o vydání náhradního zápisového lístku
(Součástí žádosti o vydání náhradního ZL je jeho čestné prohlášení, že
původní zápisový lístek, který mu byl vydán již ve střední škole neuplatnil
a ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného
zástupce nezletilého uchazeče je podpis tohoto uchazeče)

5. Druhé a další kola přijímacího řízení
 informace o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení a počtu volných míst
zjistí uchazeč
na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů
(jsou zveřejňovány podle § 60 odst. 22 školského zákona)
 počet přihlášek není omezen
 přihlášky podává uchazeč přímo řediteli střední školy
 termíny pro podání přihlášky stanovují střední školy individuálně
 zájem nastoupit ke vzdělávání se i v tomto případě potvrzuje
odevzdáním zápisového lístku

