MOHLO BY TĚ ZAJÍMAT…
MŮŽE

BÝT

LÉKAŘSKÝ

POSUDEK

V PŘÍLOZE

NEBO
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BÝT POTVRZENÍ

NA PŘIHLÁŠCE?
Potvrzení může být přílohou (např. na výměnném listu – poukazu), ale musí obsahovat kód oboru.
MUSÍM UVÉST TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA PŘIHLÁŠCE?
Nemusíš.
JE POŘADÍ ŠKOL NA PŘIHLÁŠCE ZÁVAZNÉ PRO VÝBĚR ŠKOLY KE STUDIU?
Není. Jakou školu si nakonec zvolíš ke studiu, záleží zcela na tobě.
KDY PROBĚHNE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?
Pro všechny, kteří si podají přihlášku na naši školu (tj. budou ji mít na 1. nebo na 2. místě),
proběhne školní přijímací zkouška = Test znalostí deváťáka včetně motivačního pohovoru:
✓ 5. května 2021 (PRVNÍ ŘÁDNÝ TERMÍN),
✓ 7. května 2021 (DRUHÝ ŘÁDNÝ TERMÍN).
MÁM K VÁM PODANOU PŘIHLÁŠKU, DOSTANU POZVÁNKU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY?
Ano, ti, kteří mají na naši školu podanou přihlášku, dostanou PÍSEMNOU pozvánku k přijímacím
zkouškám, které se konají 5. května 2021 nebo 7. května 2021 čtrnáct dní před konáním zkoušek.
V pozvánce budou uvedeny všechny informace, např. co si vzít s sebou.
JAK SE DOZVÍM, ŽE MNOU ZASLANÁ PŘIHLÁŠKA BYLA ŠKOLOU PŘIJATA?
V případě podání přihlášky poštou, ti doporučujeme sjednat si službu informování o dodání pomocí
SMS, při zaslání doporučeně. Pokud podáš přihlášku osobně v kanceláři školy, obdržíš potvrzení
o přijetí přihlášky.
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Z ČEHO SE SKLÁDÁ TEST ZNALOSTÍ DEVÁŤÁKA?
Čekají tě uzavřené otázky z češtiny, matematiky, které vycházejí z Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání.
Několik otázek bude také z oboru, na který se hlásíš. Půjde o všeobecný přehled, nečekají tě žádné
zákeřné otázky.
U uchazečů se specifickými vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření
školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro
konání školní přijímací zkoušky.

KOLIK ČASU MÁM NA VYPRACOVÁNÍ TESTU ZNALOSTÍ DEVÁŤÁKA?
60 minut.
KOLIK MÁM POKUSŮ VYKONAT ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU?
ŠKOLNÍ přijímací zkoušku konáš POUZE JEDNOU. Pokud se pro VÁŽNÉ DŮVODY k řádnému
termínu přijímací zkoušky nedostavíš, ale svoji neúčast písemně omluvíš nejpozději do 3 dnů
ředitelce školy, vykonáš zkoušku v náhradním termínu.
KDY SE DOZVÍM VÝSLEDEK PŘIJÍMAČEK?
Seznam přijatých uchazečů zveřejníme pod registračním číslem na webu školy a úřední desce školy
dne 19. května 2021. Nepřijatým uchazečům doručíme rozhodnutí o nepřijetí.
BUDU MÍT ŠANCI NA ODVOLÁNÍ?
Pokud jsme tě nepřijali, podej si odvolání do 3 dní od PŘEVZETÍ rozhodnutí o nepřijetí. Sleduj
také na webových stránkách školy POSUN v pořadí uchazečů. Jakmile se objeví tvé ID, dostav se
svým zákonným zástupcem do školy pro rozhodnutí o přijetí. Do školy také doruč co nejdříve
Zápisový lístek.
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DO KDY MUSÍM ŠKOLE DORUČIT ZÁPISOVÝ LÍSTEK?
Svůj úmysl vzdělávat se na Euroškole potvrdíš odevzdáním zápisového lístku (osobně nebo poštou)
řediteli škol, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek
můžeš uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že chceš uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou
jsi byl přijat/a na základě odvolání.
BUDETE VYHLAŠOVAT TAKÉ 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ?
Termín 2. kola přijímacího řízení bychom vyhlásili POUZE v případě, že v 1. kole přijímacího
řízení nedojde k naplnění předpokládaného stavu žáků.
Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení, v případě, že bude vyhlášeno, bude možné zasílat ode dne
ukončení 1. kola přijímacího řízení, tj. po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Uchazeč
na přihlášce ve 2. kole přijímacího řízení uvádí pouze jednu školu.

DOBRÁ RADA NA ZÁVĚR
V dnešní nepřehledné době se nedá vyloučit dodatečná změna, tak si před podáním přihlášky ověř
na webu naší školy, zda nedošlo k nějakým změnám. Pokud vyplníš formulář pro zájemce
o studium budeme tě pravidelně informovat o aktuálním dění ve škole.
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