INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA GYMNÁZIU A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE
VE ŠK. ROCE 2016/2017
1. Počet přijímaných uchazečů:
OBOR VZDĚLÁNÍ

79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné
79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: technické
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

FORMA
VZDĚLÁVÁNÍ
denní
denní
denní

POČET
PŘIJÍMANÝCH
UCHAZEČŮ
75
15
30

2. Škola se zapojila do pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání
s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných testů vyhlášeného MŠMT.
3.

Jednotné testy z českého jazyka a matematiky budou konat všichni žáci bez ohledu na
prospěch v základní škole, tzn. také žáci, kteří byli na vysvědčení v posledních dvou ročnících
docházky v základní škole ve všech předmětech klasifikováni stupněm výborný.

4. Testy vypracuje společnost CERMAT v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání.
5. Pro jednotné testy jsou centrálně stanoveny dva termíny.
Jeden řádný termín konání jednotných testů je stanoven na 15. duben 2016.
Druhý náhradní pro ty uchazeče, kteří se z objektivních důvodů nebudou moci dostavit
k řádnému termínu a omluví se řediteli školy, je stanoven na 13. květen 2016.
6. Škola pořádá bezplatné konzultace před konáním jednotných testů pro uchazeče přihlášené
na naši školu vždy v sobotu 2. dubna 2016 od 8 hod. do 12 hod. a 9. dubna 2016
od 8 hod. do 12 hod.
7. Výsledky jednotných testů budou zařazeny jako jedno z kritérií pro přijetí uchazečů ke
vzdělávání.
Absolvování dalších testů v rámci přijímacího řízení nebude naše škola vyžadovat.
8. Hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení v bodech bude upřesněno na webových
stránkách školy.
9. Seznam přijatých uchazečů (i s přihlédnutím k výsledkům jednotných testů v rámci pokusného
ověřování) bude zveřejněn nejdříve 22. dubna 2016.
10. Den otevřených dveří pro uchazeče o studium, rodiče, zákonné zástupce a veřejnost se koná
ve čtvrtek 11. 2. 2016 od 14.30 hod. do 17.00 hod.

Ve Frýdku-Místku 22. 1. 2016

PaedDr. Iva Krulikovská
zástupce ředitele

