
1) Na přihláškách doplníte pouze datum, podpis žáka a zákonného zástupce.  

 

 

2) nejpozději 1. března 2019 – musí být přihláška na střední škole. Přihlášky sami doručíte 

    osobně nebo zašlete poštou (doporučeně) řediteli příslušné střední školy.  

 

 

3) Na víceletá gymnázia se konají testy – 16. a 17. dubna 2019 

   (náhradní termín 13. a 14. května 2019 – může konat pouze žák, který doložil lékařskou  

     zprávou nemoc) 

  

    

4)Výsledky didaktických testů z prvního a druhého termínu jednotné přijímací  

    zkoušky budou ředitelům středních škol k dispozici nejpozději 28. dubna 2019.  

   Následně do dvou pracovních dnů zveřejní ředitelé škol na základě dosažených výsledků 

   pořadí uchazečů. 

   Uchazeči, kteří byli omluveni z 1. a/nebo 2. termínu jednotné přijímací zkoušky a budou 

   konat jednotné testy v náhradním termínu, nebudou mít k 28. dubnu uzavřeny výsledky  

   za jednotnou přijímací zkoušku a o jejich přijetí může ředitel školy rozhodnout  

   po výsledcích náhradního termínu konání jednotné přijímací zkoušky. 

 

 

5) Pokud je žák přijat, objeví se na stránkách příslušné střední školy v seznamu přijatých, je 

    veden pod přiděleným číslem. Ředitel střední školy neposílá žádný dopis.  

     Není – li žák přijat, dostanete tuto informaci dopisem od ředitele střední školy,  

 

 

6) K čemu slouží zápisový lístek: 

     Žák základní školy (uchazeč) jím potvrdí, že chce studovat na střední škole vybraný obor,  

     na který složil přijímací zkoušky a byl přijat. 

      Kdo dostane zápisový lístek: 
      Rodič uchazeče, který byl přijat na osmileté gymnázium, toto oznámí výchovné 

      poradkyni (emailem: zs.poradce@seznam.cz), ta připraví zápisový lístek a rodiči  

      ho v předem dohodnutém termínu předá.  

      Postup při odevzdávání zápisového lístku: 
       Zákonný zástupce vyplní část oddílu 1 – viz obrázek na 2. stránce (V případě potřeby 

       pomůže s vyplněním zápisového lístku výchovná poradkyně), takto vyplněný zápisový 

       lístek musí doručit řediteli střední školy (osobně nebo doporučeným dopisem),  

       nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. 

 

 

7) Pokud žák není přijat, z důvodu velkého počtu zájemců, může podat odvolání. 

     Pokud žák není přijat proto, že nesplnil kritéria přijímacího řízení, odvolání se nepodává. 
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8) ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU 
     Odvolání se podává písemně řediteli střední školy, na kterou nebyl žák přijat. Musí být 

     uplatněno do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (písemné). Doručit 

     odvolání je možné osobně nebo poštou (doporučeně). Na odvolání není formulář, podává 

     se volnou formou, nutné je uvést důležité údaje (jméno žáka, název školy, název oboru,  

     podpisy zákonného zástupce a žáka). 

    V případě, že je žák na základě odvolání přijat, vyžádá si zápisový lístek u výchovné 

     poradkyně.  
 


