Informace pro rodiče žáků 5.tříd podávajících přihlášku
na osmileté gymnázium
Vážení rodiče!
 Termín odevzdání přihlášek na osmileté gymnázium je nejdéle do
1. 3. 2019.

 Přihlášku podáváte sami!
 Formuláře tiskopisů přihlášek jsou ke stažení na www.msmt.cz , na
stránkách naší školy – výchovný poradce, na stránkách gymnázia.

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky:
 Vyplnit 1 nebo 2 přihlášky a odevzdat ke kontrole třídní učitelce.
 Po kontrole a podpisu ředitele školy Vám bude přihláška vrácena a vy jí
odevzdáte na příslušné škole.
 Odevzdat (poslat doporučeně) přihlášky na příslušných školách do 1. 3. 2019

Co udělat po odevzdání přihlášky:
1. Pozvánka na přijímací zkoušku by měla přijít nejpozději 14 dní před jejím konáním.

2. Termíny jednotných testů: 16. 4. 2019 a 17. 4. 2019
3. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů ve škole na veřejně přístupném
místě. V případě nepřijetí uchazeče zasílá ředitel rozhodnutí o nepřijetí písemně.
4. Vyzvednout si zápisový lístek u zástupkyně ředitele naší školy. Lhůta pro odevzdání
zápisového lístku na střední školu je 10 pracovních dnů.

Vyplnění přihlášky:
1.
2.
3.
4.

Přihlášku vyplňte hůlkovým (tj. velkým tiskacím) písmem.
ZPS = změněná pracovní schopnost, pokud jste zdraví, škrtněte ANO.
Státní občanství je ČR nebo Česká republika (nikoli české!!).
Název a adresa školy – jsou uvedeny na webových stránkách škol.

5. Obor vzdělání – platí totéž, co pro bod 4, nezapomeňte na kód!
6. Kolonky pro zkrácené studium a ročník SŠ není nutné vyplňovat.
7. Nakonec vyplňte datum a místo vyplnění přihlášky, přihlášku musí podepsat jak
uchazeč, tak zákonní zástupci žáka.
8. Potvrzení lékaře je nutné jen u těch dětí, jejichž zdravotní stav vyžaduje úlevy v rámci
Tv.
9. Druhou stranu přihlášky – hodnocení prospěchu a chování vyplňte samostatně, píší
se sem předměty a známky za celý čtvrtý ročník a pololetí pátého ročníku. Jako první
v tabulce uveďte hodnocení chování. 2. pololetí 5. ročníku neproškrtávejte!
Aritmetický průměr doplní třídní učitelka po kontrole.
10. IZO: 102040826 (na druhé straně přihlášky nahoře)
11. Pokud budete vyplňovat přihlášky na dvě školy, musí být vyplněny úplně stejně – jako
kopie.
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