Výchovný (kariérový) poradce
Mgr. Tomáš Polák
Konzultační hodiny: pondělí:
středa:

13:30 – 14:30
8:00 – 9:00

Přijímací řízení:


v 1. kole přijímacího řízení lze podat až dvě přihlášky do oborů s talentovou
zkouškou do 30. listopadu 2018. Přihlášku bude tisknout žákům výchovný poradce,
informace se školou a oborem nutné odevzdat do 10. listopadu, škola zkontroluje
údaje, ověří známky, potvrdí. Přihlášku podává zákonný zástupce, ne základní
škola



talentová přijímací zkouška proběhne během ledna 2019



v 1. kole přijímacího řízení lze podat až dvě přihlášky do oborů bez talentové
zkoušky do 1. března 2019. Název školy a oboru nutné odevzdat nejpozději
11. února 2019



termíny jednotných přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019 (náhradní termín:
13. 5. 2019, 14. 5. 2019)



žáci hlásící se na obor s maturitní zkouškou konají jednotné přijímací zkoušky
z českého jazyka a matematiky. Pokud žák podá přihlášky na dvě školy s maturitní
zkouškou, koná dvě jednotné přijímací zkoušky, přičemž se mu počítá lepší výsledek.



výsledky přijímacího řízení se dozvíte zveřejněním v seznamu přijatých uchazečů



pokud žák nebude přijat, dostane rozhodnutí o nepřijetí



odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí



Zápisový lístek


uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje úmysl vzdělávat se v dané
střední škole



každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek



zápisový lístek lze uplatnit do 10 pracovních dnů, kdy byl výsledek
přijímacího řízení oznámen zveřejněním



zápisový lístek lze vzít zpět pouze tehdy, když je úspěšné jeho odvolání, nebo
pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové
zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí na obor
s talentovou zkouškou



Burza práce a vzdělávání 2. října 2018



Přehlídka středních škol 8. listopadu 2018



Informace o oborech: www.atlasskolstvi.cz, nábory ve školách
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