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INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Vážení rodiče a žáci,
seznamte se, prosím, s informacemi o přijímacím řízení a o přihláškách ke studiu do prvního ročníku střední
školy (dále jen „SŠ“) ve školním roce 2018/2019:
A. Obory s talentovou zkouškou:
- V prvním kole přijímacího řízení může žák podat dvě přihlášky. Je možno podat dvě přihlášky do
oboru s talentovou zkouškou a následně poté dvě přihlášky do oborů bez talentové zkoušky.
- Žádost o vytištění přihlášky zákonný zástupce žáka (dále jen „Rodič“) pošle výchovné poradkyni
pro volbu povolání (v ZŠ Gutova) do 21. listopadu 2017 (adresa: eva.horova@zsgutova.cz). Do
přílohy vloží vyplněnou žádost o vytištění přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou (formulář na
stránkách školy).
- Vyhotovené a potvrzené přihlášky předá výchovná poradkyně zpravidla do 5 pracovních dní osobně
žákovi ve škole, po domluvě též zákonnému zástupci žáka.
- Zápisové lístky bude rodičům žáků, kteří podali přihlášky do oborů s talentovou zkouškou, vydávat
pan zástupce M. Chocenský dne 29. 11. 2017 (termín třídních schůzek) ve své kanceláři od 16,30 do
18,30 hod.
- Do 30. listopadu 2017 musí žák nebo jeho Rodič odevzdat přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou.
- V období 2. ledna – 15. ledna 2018 se konají zkoušky na SŠ do oborů s talentovou zkouškou, od
2. ledna do 15. února 2018 na obory Gymnázií se sportovní přípravou a v období od 15. ledna do
31. ledna 2018 na konzervatoře.
B. Obory bez talentové zkoušky:
- V prvním kole přijímacího řízení žák může podat dvě přihlášky. Dvě přihlášky je možno podat, i
když byla na podzim 2017 podána přihláška/ky do oboru s talentovou zkouškou.
- Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou
konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2018 (zde i pro obory Gymnázium
se sportovní přípravou);
- pro ostatní obory vzdělání bez talentové a bez maturitní zkoušky se konají v pracovních dnech
v období od 22. dubna do 30. dubna 2018.
- Žádost o vytištění přihlášky zákonný Rodič pošle výchovné poradkyni pro volbu povolání (v ZŠ
Gutova) do 9. února 2018. Doporučujeme i dříve (adresa: eva.horova@zsgutova.cz). Do přílohy
vloží vyplněnou žádost o vytištění přihlášky na SŠ bez talentové zkoušky (formulář na stránkách
školy).
Vyhotovené a potvrzené přihlášky předá výchovná poradkyně zpravidla do 5 pracovních dní osobně
žákovi ve škole, po domluvě též zákonnému zástupci žáka.
- Žádost o vytištění přihlášky školou je dostupná na webu školy a je nezbytné vyplnit i přesný název
školy, adresu školy, kód a název oboru, na který se žák hlásí, je žádoucí též uvést, který Rodič si
přeje být uveden na přihlášce (otec-matka-atd.).

-

6. a 7. března. 2018 od 14 do 17 hodin bude zástupce ředitele Martin Chocenský vydávat zápisové
lístky na SŠ zákonným zástupcům žáků 9. tříd a žáků 5. a 7. tříd, kteří podali žádost o vytištění
přihlášky na obory bez talentové zkoušky.

Pozor: Potvrzenou přihlášku podává střední škole Rodič nebo žák.

-

Do 1. března 2018 musí žák odevzdat přihlášku na SŠ bez talentové zkoušky.
Termíny 1. kola přijímacích zkoušek jsou na každé škole dva a vyhlašuje je ředitel SŠ. Žák zvažuje,
na který termín se zapíše a tuto skutečnost vyplní na přihlášce a na tento termín se dostaví ke zkoušce.
Střední škola vyhlásí seznam přijatých uchazečů a zasílá písemné rozhodnutí jen nepřijatým
uchazečům.
Potvrzení zájmu o studium – přijatý uchazeč do 10 pracovních dnů předloží na SŠ zápisový lístek
(lhůta běží od dne zveřejnění seznamu přijatých).
Vzít zpět zápisový lístek lze pouze ze dvou důvodů:
1) z důvodu dodatečného přijetí na jinou školu po úspěšném odvolání.
2) pokud po přijetí na školu s talentovou zkouškou byl uchazeč přijat do oboru bez talentové
zkoušky.

C. Náležitosti přihlášky:
- pokud žák doloží úspěchy v předmětových a jiných soutěžích, výchovná poradkyně tyto skutečnosti
může potvrdit na přihlášce, nebo tyto úspěchy lze k přihlášce přiložit formou příloh
- Přihlášku na SŠ NEPODÁVÁ ředitel ZŠ, ale uchazeč (nebo jeho Rodič). Doporučujeme předat
střední škole osobně nebo zaslat doporučenou poštou.
- ZŠ potvrzuje v 1. kole nejvýše 2 + 2 přihlášky (talentové + bez talentové) jednomu žáku
Pokud žák není v prvním kole přijat ani na jednu z vybraných SŠ, má možnost podat přihlášku do druhého
kola přijímacího řízení. Druhé kolo vyhlašují ředitelé SŠ, které nenaplnily stav žáků. V druhém kole může
žák podat i více přihlášek. Systém žádání o vytištění přihlášek probíhá jako v prvním kole, termíny jsou již
individuální - po dohodě.
Důležité upozornění: Základní škola Gutova vyžaduje od rodičů zpětnou vazbu z důvodu povinného
zpracovávání výsledků pro statistické údaje. Konkrétně žádáme rodiče o kopii rozhodnutí o přijetí žáka na
SŠ nebo o vyplnění Prohlášení o přijetí (tento dokument najdete na webových stránkách ZŠ Gutova) a zaslání
naskenované kopie na mail výchovné poradkyni. Informujte prosím pouze o škole, na kterou jste podali
zápisový lístek a kam žák skutečně v příštím školním roce nastoupí.
Přeji všem žákům úspěšný školní rok a zvládnutí náročné přípravy na zkoušky.
RNDr. Eva Horová
výchovná poradkyně
eva.horova@zsgutova.cz)
tel: 274 021 932

