Dobrý den,
Dovoluji si seznámit rodiče dětí, které se budou hlásit na osmileté gymnázium nebo na konzervatoř,
s postupem podávání přihlášek.
Na naší škole žákům vyplní přihlášku k přijímací zkoušce výchovný poradce pro volbu povolání.
Využije programu Bakalář, který odpovídá předepsaným formulářům MŠMT ČR. Nemusíte tedy
přihlášku nikde stahovat, ani ji tisknout. Stačí vyplnit tabulku dole na stránce. Podklady
zapsané v tabulce pošlete elektronicky na adresu miloslava.strakova@2zs.ricany.cz
Po skončení distanční výuky může vaše dítě odevzdat dotazník osobně v kabinetu matematiky.
Žák může podat přihlášku na dva obory s talentovou zkouškou (konzervatoř), a to nejpozději do
30. listopadu, kdy musí být doručeny na střední školu.
Během ledna a února 2021 si může podat ještě přihlášku na dvě osmiletá gymnázia, a to nejpozději
do 1. března. V případě podání přihlášky na dvě gymnázia bude žák dělat jednotné přijímací
zkoušky ve dvou termínech (14. 4. a 15. 4.), oběma školám bude poté zaslán jen lepší výsledek
zkoušky z každého předmětu. Pokud žák podá přihlášku jen na jednu školu, bude dělat přijímací
zkoušku jen v 1. termínu.

Pokyny pro podávání přihlášek
1) Dotazník s výběrem škol odešlete elektronicky výchovnému poradci. Přihlášku na osmileté gymnázium
mohou podat i žáci, kteří již jsou přijati na konzervatoř.
2) Žák si může podat přihlášky na 2 obory s talentovou zkouškou a poté ještě na 2 osmiletá gymnázia.
3) Pořadí škol na přihlášce určuje, v jakém termínu a na které škole bude dělat jednotné přijímací zkoušky,
neurčuje, které škole dává přednost.
4) Pokud se žák hlásí na 2 školy, musí být obě přihlášky totožné, tj. na obou přihláškách musí být vyplněné
obě školy ve stejném pořadí. Proto dotazník přineste, až budete rozhodnuti, kam se bude vaše dítě hlásit.
5) Na základě údajů v dotazníku škola vytiskne přihlášky. Do vytištěných přihlášek podepsaných ředitelem
školy už jen doplníte potvrzení od lékaře u konzervatoří, (osmiletá gymnázia potvrzení od lékaře
nevyžadují), datum školní přijímací zkoušky, pokud se koná (datum jednotné přijímací zkoušky je dané
pořadím škol v přihlášce a nikam se nepíše), aktuální datum, místo a podpis zákonného zástupce (včetně
jeho data narození) a podpis žáka. K podepsané přihlášce můžete přiložit další přílohy, např. potvrzení
o absolvování kurzů, olympiád, …, které souvisí se zvoleným oborem a mohou žákovi pomoci k přijetí.
6) Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (podpůrná opatření 2. – 5. stupně) musí ke každé
přihlášce přiložit jedno totožné doporučení školského poradenského zařízení, které je mu vydáváno
na základě jeho žádosti.
Seznamy přijatých uchazečů vyvěsí ředitelé středních škol na veřejně přístupném místě ve škole a na
svých webových stránkách do dvou dnů od obdržení výsledků přijímacích zkoušek z CERMATU.
Přijatí uchazeči nebudou vyrozuměni o přijetí písemně.
8) Zápisový lístek vydává základní škola. Zasílá se na vybranou školu nejpozději do 10 pracovních dnů od
dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Vzít zpět zápisový lístek se – až na výjimky – neumožňuje.
Výjimkami jsou případy, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění ve druhé škole, kde bylo jeho odvolání
úspěšné, nebo pokud má záměr jej uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale
uplatnil jej již dříve při přijetí do oboru s talentovou zkouškou.
9) Odvolání proti nepřijetí se podává do 3 pracovních dnů po písemném doručení rozhodnutí o nepřijetí.
7)

Veškeré podrobnosti, informace, případné úpravy a změny jsou umístěny na webu ministerstva školství
www.msmt.cz

Pokud máte nějaké dotazy, nejasnosti, případně se potřebujete poradit, můžete mě kontaktovat
elektronicky.
Výchovný poradce: RNDr. Miloslava Straková

Dotazník s výběrem škol a s údaji potřebnými k vytištění přihlášky

Jméno a příjmení žáka

Adresa žáka (trvalý pobyt)

jméno a příjmení
telefon
Zákonný
zástupce

email
adresa pro doručování
písemností z přijímacího řízení,
pokud se nezasílají na adresu
trvalého pobytu uchazeče
nebo datová schránka

1.
Název a celá adresa střední školy

Kód a název zvoleného učebního nebo
studijního oboru

2.
Název a celá adresa střední školy

Kód a název zvoleného učebního nebo
studijního oboru
Kód a název zvoleného studijního oboru osmileté gymnázium je: 79-41-K/81, gymnázium

