Přijímací řízení krok za krokem
Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce a uchazeče
Přihláška
Uchazeč si zajistí přihlášku ke vzdělávání buď na základní škole, nebo
prostřednictvím webových stránek MŠMT, nebo na www.cermat.cz. (Zde je
v odkaze JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2019 – Přihlášky na SŠ - zveřejněn i
návod, jak přihlášku správně vyplnit.)
Pro první kolo přijímacího řízení lze podat 2 přihlášky (např. dvě přihlášky na
různé střední školy nebo 2 přihlášky na dva různé obory vzdělání v jedné střední
škole).
Upozorňujeme, že lze uplatnit na naší škole 2 přihlášky na dvě různá zaměření
oboru vzdělání Gymnázium (čtyřleté).
Uchazeč vyplní přihlášku - uvede prospěch ze základní školy a známku z chování.
Přihlášku podepíše uchazeč i zákonný zástupce nebo rodič.
Správnost všech údajů uvedených v přihlášce potvrdí (razítkem a podpisem)
základní škola.
K přihlášce uchazeč případně přiloží potvrzení o umístění v soutěžích, které jsou
uvedeny v kritériích pro jednotlivé obory vzdělání.
Škola nevyžaduje na přihlášce ke studiu potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
ke studiu.
Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží písemný
posudek školského poradenského zařízení obsahující doporučení vhodného
postupu při konání centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a
literatury a matematiky.
Areál školy není bezbariérový. Je proto nezbytné, aby zákonní zástupci nebo
rodiče zdravotně postižených nebo zdravotně znevýhodněných uchazečů před
podáním přihlášky konzultovali s vedením školy, zda je studium uchazeče v tomto
areálu technicky možné.
Kompletní přihlášky ke vzdělávání (včetně všech náležitostí) odevzdá uchazeč
prostřednictvím sekretariátu řediteli školy (poštou nebo osobně) nejpozději do
1. března 2019.
(Pracovní doba sekretariátu je pondělí – pátek: 6.30 – 14.00 hod.)

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní
škole. Ostatním uchazečům jej vydá Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Termíny pro konání centrálně zadávaných jednotných testů
Pro jednotné testy jsou centrálně stanoveny dva termíny.
Gymnázium čtyřleté:
1. řádný termín konání jednotných testů je stanoven na 12. dubna 2019.
2. řádný termín konání jednotných testů je stanoven na 15. dubna 2019.
Gymnázium osmileté:
1. řádný termín konání jednotných testů je stanoven na 16. dubna 2019.
2. řádný termín konání jednotných testů je stanoven na 17. dubna 2019.
SŠ umožní vykonání jednotných testů v náhradním termínu uchazeči, který se
pro vážné důvody k těmto testům nedostaví, svou neúčast nejpozději do 3 dnů
písemně omluví a omluva je uznána.
Náhradní termín pro konání centrálně zadávaných jednotných testů z českého
jazyka a literatury a matematiky je stanoven pro všechny obory na 13. května
2019 (1. termín) a 14. května 2019 (2. termín).
V termínech 9. března 2019 (sobota) a 30. března 2019 (sobota) od 8 do 12 hod.
pořádá škola zdarma konzultace k centrálně zadávaným jednotným testům
z českého jazyka a literatury a matematiky pro uchazeče, kteří podali na ni
přihlášku. (Platí pro Gymnázium čtyřleté i Gymnázium osmileté.)
Výsledky přijímacího řízení
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči stanoví ředitel školy jejich
pořadí a zveřejnění seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními
čísly.
Přijatým uchazečům se nezasílá rozhodnutí o přijetí, zasílá se pouze
nepřijatým.
Dnem zveřejnění se rozhodnutí o přijetí považuje za oznámené a následujícím
dnem počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisových lístků.

Co dělat v případě přijetí?
Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového
lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem a rodičem
nebo zákonným zástupcem.
Pokud není zápisový lístek odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním
dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední
škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. Neplatí to v případě, že
uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě
odvolání.
Co dělat v případě nepřijetí?
Rozhodnutí o nepřijetí se předává uchazečům a jejich rodičům nebo zákonným
zástupcům v písemné podobě. Doporučujeme, aby si rodiče nebo zákonní
zástupci rozhodnutí o nepřijetí vyzvedli osobně na sekretariátu školy..
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou.
Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možno podat odvolání uchazeče proti
rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy Odboru školství, mládeže a
sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo
zletilým uchazečem.

Všem uchazečům přejeme hodně úspěchů při konání jednotných testů.
Věříme, že se s mnohými z vás setkáme při zahájení nového školního roku
na naší škole.
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