INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Vážení rodiče,
v tomto školním roce proběhne přijímací řízení opět podle § 58 – 62 zákona č.561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (novela školského
zákona č. 472/2011 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2012)
Informace k přijímacímu řízení
- Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč (žák) podat dvě přihlášky, jejichž součástí
mohou být doklady o výsledcích v odborných, sportovních soutěžích či olympiádách.
- Přihlášky uchazečům (žákům) předá výchovný poradce ZŠ Malšice, a to následovně:
- přihlášku na střední školu s talentovou zkouškou do 31. 10. 2017 a rodiče dále sami
přihlášku podají přímo k rukám ředitelů středních škol do 30. 11. 2017.
- přihlášky na ostatní střední školy do 15. 2. 2018 a rodiče dále sami přihlášku podají
přímo k rukám ředitelů středních škol do 15. 3. 2018.
- Potvrzení lékaře se vystavuje na základě požadavků jednotlivých škol (potvrzení lékař dává
přímo na přihlášku).
- Pozvánku k přijímacímu řízení posílá ředitel střední školy 14 dní před konáním přijímacího
řízení (pozvánka obsahuje i registrační číslo pro přijímací řízení).
- Oznámení o přijetí se již nedoručují. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným
registračním číslem) zveřejňují střední školy na přístupném místě a na webových stránkách
školy, a to alespoň na dobu 15 dnů. Oficiální seznam může být zveřejněn dle zákona
nejdříve v termínu konání přijímacího řízení.
- Současně s přihláškou žáci obdrží zápisový lístek, který rodiče odevzdají řediteli
střední školy, na kterou byli přijati (v případě, že byli přijati na více škol, odevzdají zápisový
lístek na školu, kterou si zvolí), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění
rozhodnutí o přijetí (oficiální seznam). Zápisový lístek může být střední školou přijat dle
zákona nejdříve po oznámení oficiálního seznamu přijatých uchazečů – NIKOLIV DŘÍVE !!!
- Vyhlášení termínu prvního kola přijímacího řízení a kritéria pro přijetí na střední školu
ředitelem střední školy (viz webové stránky střední školy):
- střední školy s talentovou zkouškou do 31. 10. 2017
- ostatní střední školy do 31. 1. 2018
V příjímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná příjímací
zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotná zkouška se koná ve dvou
termínech a je stanovena na tyto dny:
1. termín: 12. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání
13. dubna 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín: 16. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání
17. dubna 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
Jednotná příjímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory ve dvou
termínech: 10. a 11. 5. 2018.
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Informace o středních školách:
www.infoabsolvent.cz, www. atlasskolstvi.cz
-profesní testy a testy studijních předpokladů - Pedagogicko-psychologická poradna Tábor
- Úřad práce Tábor
-konzultace s výchovnou poradkyní a více informací na ZŠ Malšice (www.zsmalsice.cz)
-publikace Atlas škol, dny otevřených dveří, Burza škol (Palcát Tábor, 18. 10. 2017), výstava
Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích 22. – 24. 11. 2017).
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