Vážení rodiče budoucích studentů,
většina z Vás již učinila první krok na cestě k přechodu svých dětí na střední školy – odeslala vyplněné a potvrzené
přihlášky.
Teď Vás čeká druhý krok – vyzvednutí zápisového lístku. Zápisový lístek je tiskopis, který si musí pro své dítě
vyzvednout proti podpisu jeho zákonný zástupce. Zápisový lístek je nepřenosný, má identifikační číslo (podobně jako
například bankovky) a slouží k potvrzení zájmu o studiu na vybrané střední škole. Je nutné si ho pečlivě uschovat
(nelze vydat duplikát). Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné vydat úplně nový a sepsat prohlášení o ztrátě
původního zápisového lístku.
Zápisové lístky jsme pro Vás s panem ředitelem připravili a vy si je můžete u mě vyzvednout v následujících
termínech:
Čtvrtek 22. 2. 2018 od 7:30 do 9:30
Pondělí 26. 2. 2018 od 13:00 do 15:30 a od 16:15 do 18:00
Středa 28. 2. 2018 od 17:00 do 17:30
Nebo během vyučování od 7:30 do 14:00 v termínu od 21. 2. 2018 do 2. 3. 2018.
Pozn.: pokud Vám ani jeden termín nevyhovuje, kontaktujte mě na e-mailové adrese: eliska.vildova@seznam.cz nebo
na mobilním telefonu: 607875996
Třetím a doufám, že pro všechny i posledním krokem bude v době po 20. 4. 2018 odevzdání vyplněného zápisového
lístku na příslušné střední škole. Od vyhlášení výsledků přijímacího řízení (ať už o přijetí rozhodují výsledky pilotního
testování, vlastních přijímacích zkoušek, talentových zkoušek, přijetí na základě průměru, …) máte deset dní na
odevzdání zápisového lístku. To, zda je Vaše dítě na střední školu přijato, se dozvíte na webu příslušné střední školy
nebo přímo v prostorách střední školy (nástěnka apod.).
Připomínám, že písemně Vám přijde pouze oznámení o nepřijetí. V tomto případě by Vás čekal ještě čtvrtý a pátý
krok. Čtvrtým krokem by bylo podání odvolání a to do tří dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Pátým krokem by
bylo podání nových přihlášek do druhého kola přijímacího řízení na střední školy, které druhé kolo vyhlásí. Je nutné
sledovat weby středních škol.
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