Přijímací řízení pro šk.rok 2013-14
2 přihlášky + zápisový lístek
! přihlášky podávají zákonní zástupci uchazeče !
do 15.3.2013 (nejlépe do konce února 2013) – 1-2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení, které se
bude konat (obvykle) od 22.4. do 26.4.2013 (ředitel vyhlásí 1. kolo nejpozději do 31.1.2013 –
zveřejněním na přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup =
internet)……1. nebo 2. termín

- 31.1.2013 žáci obdrží výpis vysvědčení za 1.pol.2012-13
- žáci na začátku února dostanou 2 přihlášky: (převzetí potvrdí rodiče podpisem v ŽK)
HLAVIČKA
PROSPĚCH (8.ročník, 1.pololetí 9.roč)
PODPIS ŘEDITELE + RAZÍTKO
- rodiče vyplní: NÁZEV A ADRESA STŘEDNÍ ŠKOLY
OBOR VZDĚLÁNÍ (KÓD A NÁZEV)
V………DNE……..
PODPIS UCHAZEČE !!!!! podpis uchazeče je požadován i na 2. straně!!!
PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
+ pokud je požadováno - lékařské potvrzení (razítko na přihlášce)
- odeslat na SŠ (doporučeně nebo osobně na podatelně si vyžádat potvrzení o předání přihlášky - přinést
rovnou kopii, na kterou dají razítko) do data požadovaného střední školou – nejlépe do konce února 2013
- výsledky přijímacího řízení: ředitel školy zveřejní do 3 dnů na veřejně přístupném místě ve škole
a způsobem umožňujícím dálkový přístup: pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího
řízení (pod kódy) - přehled přijatých
- doporučeně bude doručeno písemné rozhodnutí o nepřijetí na SŠ – zákonnému zástupci žáka
ZÁPISOVÝ LÍSTEK
- evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče – bude vydáván 7.3.2013
výchovnou poradkyní 494 539 821, 773 772 354, vychporadkyne@zsrychnov.cz
- uchazeč, který byl přijat na SŠ, doručí zápisový lístek na tu SŠ, kam chce od 1.9.2013 nastoupit
ke studiu, učiní tak nejpozději do 10 pracovních dnů od vyvěšení seznamu přijatých
- v případě ztráty vydá na základě písemné žádosti náhradní zápisový lístek Krajský úřad v Hradci Králové –
odbor školství – součástí žádosti je čestné prohlášení uchazeče nebo jeho zákonného zástupce, že původní
zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ, a podpis žadatele – náhradní zápisový lístek se označuje před
nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“
- zápisový lístek nelze libovolně ze SŠ vzít a dát na jinou SŠ, výjimku tvoří případ, že byl žák přijat na
odvolání

ODVOLÁNÍ - proti rozhodnutí o nepřijetí se podává do 3 pracovních dnů od přijetí rozhodnutí
(můžete podat, pokud žák SPLNIL podmínky přijímacího řízení!!!!) - konzultace u
výchovné poradkyně
POTVRZENÍ O PŘIJETÍ NA SŠ

-

jakmile je žák přijat na SŠ, na kterou chce od 1.9.2013 nastoupit, donese výchovné poradkyni čestné
prohlášení rodičů o přijetí žáka na SŠ (tiskopis vydá žákům škola), pokud takto žák nebo jeho
zákonný zástupce do 30.6.2013 neučiní, bude do 8 kalendářních dnů v červenci 2013 nahlášen na
Sociální odbor MÚ RK (placení sociálního a zdravotního pojištění)

