Informace pro žáky vycházející ve školním roce 2017/18
1. Zásady uvolňování na „Dny otevřených dveří“:





pokud se koná Den otevřených dveří i v odpoledních hodinách, nebudou žáci dopoledne uvolněni
doporučujeme návštěvu Dne otevřených dveří společně s rodiči
žák bude uvolněn pouze k návštěvě školy, o kterou má skutečný zájem a předpoklady k přijetí
o uvolnění žádá žák třídního učitele předem, vyučující zváží zda a v jakém rozsahu žáka uvolní,
následně musí být omluvenka v ŽK.

2. Žáci si mohou ve škole vypůjčit brožuru s přehledem všech středních škol a učilišť v Ústeckém kraji.
Další informace o středních školách lze nalézt na Internetu (např. www.atlasskolstvi.cz,
www.infoabsolvent.cz nebo v IPS při Úřadu práce v Rumburku).
3. Žáci 9. ročníku se 14. listopadu 2017 zúčastní výstavy Vzdělávání 2018/2019 v Rumburku. Zde je možné
od zástupců škol získat bližší informace týkající se možností studia a požadavků k přijímacím zkouškám.
Tato výstava je přístupná i veřejnosti ve dnech 13. a 14. listopadu 2017.
4. V lednu 2018 se budou konat třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků, kteří zde obdrží další
podrobnější a aktuální informace. Této schůzky se zúčastní také zástupci některých středních škol
z okolí. Informace můžete získat i na třídních schůzkách 23. 11. 2017.
5. Žák se v prvním kole přijímacího řízení může hlásit nejvýše na dvě školy (dva obory vzdělávání).
Žákům může na požádání třídní učitel vytisknout přihlášku – s vyplněnými údaji, které doplňuje škola
(zadní strana). Tiskopis přihlášky je také ke stažení na stránkách MŠMT
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore a
některých středních škol.
6. Ředitel střední školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
nejpozději do 31. října 2017, do ostatních oborů vzdělání do 31. ledna 2018, a to zveřejněním na veřejně
přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň zde uvede kritéria
přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. (Závazné jsou údaje uvedené v tomto
termínu na stránkách školy, nikoli údaje v různých katalozích).
7. Žák odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli vybrané střední školy do 1. března 2018,
v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017.
8. Pro první kolo přijímacího řízení je stanoven termín přijímací zkoušky (jednotné i školní)
v pracovních dnech od 12. dubna do 28. dubna 2018 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Dny
konání školní zkoušky (pokud se koná) stanoví ředitel školy. Talentové zkoušky do oborů vzdělání s
talentovou zkouškou budou konány v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2018. Talentová zkouška
v konzervatoři se koná od 15. do 31. ledna 2018. Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.
9. Ve všech maturitních oborech (bez oborů s talentovou zkouškou) se konají povinné jednotné zkoušky a to
z českého jazyka a matematiky. Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou 12. a 16. dubna 2018 pro
čtyřleté obory a 13. a 17. dubna pro šestiletá a osmiletá gymnázia. Každý uchazeč může tyto písemné testy
konat dvakrát, v prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole
uvedené na přihlášce ve druhém pořadí, přičemž se uchazeči do celkového hodnocení započítává lepší
výsledek z těchto dvou termínů.
10. Konkrétní dotazy zodpoví vých. poradkyně Mgr. Sochorová – v době třídních schůzek či konzultačních
odpolední (popř. v individuálně sjednaném termínu). Průběžně budou uváděny i aktuální informace na
webových stránkách školy.
Mgr. Renata Sochorová, vých. poradce

