Jak vyplnit přihlášku na SŠ
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v prvním kole lze podat 2 přihlášky
uchazeč na každé přihlášce uvede dvě školy ve stejném pořadí
podpisy a razítka na přihlášce musí být originální, ne okopírované
jednotné testy (pouze maturitní obory) koná uchazeč 12. 4. 2018 ve škole uvedené v prvním
pořadí, 16. 4. 2018 ve škole v druhém pořadí, datum těchto testů se na přihlášku nepíše!!
kolonka „Jednotná zkouška7“ ano – ne u adresy střední školy se nevyplňuje!!!
(nic neškrtat ani nekroužkovat)
žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dys-poruchy apod.) mohou doložit k přihlášce
doporučení z pedagogicko psychologické poradny k uzpůsobení podmínek pro konání testů
– objednejte se a zajistěte si v poradně
datum „školní“ přijímací zkoušky (pokud se koná) se vyznačí v přihlášce

➢

na žádost ředitele SŠ je někdy nutno doplnit přihlášku o posudek lékaře o zdravotní
způsobilosti, a protože se na přihlášku píšou dvě školy, musí lékař ve svém posudku
napsat kód oboru vzdělávání, pro který posudek platí → proto mějte již vyplněny
obě školy i se správnými názvy a kódy oborů, do kterých se hlásíte
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podpis a razítko ředitele ZŠ na přihlášce ověřuje správnost známek,
za všechny ostatní údaje si ručíte sami – zkontrolovat!!
pokud některé údaje vytisknuté na přihlášce nesouhlasí nebo se změnily, okamžitě přijďte
za výchovnou poradkyní (I. Krausová), zajistí tisk nové přihlášky
v přihlášce se nic nekroužkuje, nehodící se údaje se škrtají
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přihlášky na SŠ odesíláte sami – do 1. 3. 2018 – doporučeně!!
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pokud si nevíte rady s vyplněním přihlášky, domluvte si schůzku s výchovnou
poradkyní I. Krausovou, vyplníte přihlášku spolu
pokud přihlášku vyplníte špatně nebo nějak poškodíte, přineste ji, vytiskneme novou
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podrobnější údaje o přijímacím řízení jsou na školním webu –

➢

www.zssromotovo.cz → Žáci → Přijímací řízení na SŠ
+ všechny tyto informace jsou i na nástěnce vedle sborovny

