INFORMACE A POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU
1.

2.
3.

4.

Přihláška ke studiu musí být podána na platném formuláři. Formulář přihlášky je letos
nový. Staré formuláře nelze použít. Nově je na přihláškách uváděno rodné číslo uchazeče
(dříve nebylo požadováno). CERMAT bude evidovat přihlášky uchazečů podle rodného
čísla. Formulář přihlášky lze stáhnout na stránkách školy, nebo na stránkách
www.cermat.cz.
Přihlášku vyplňte na počítači.
Pokud se liší adresa trvalého bydliště a adresa pro doručování, uveďte obě adresy. U
adres uveďte osobu, která bude korespondenci přebírat. U této osoby uveďte i telefonní
spojení a emailovou adresu.
Při vyplňování oboru studia používejte označení uvedená tabulce:
Studijní obor 79-41-K/61, šestileté, zaměření všeobecné
Studijní obor 79-41-K/61, šestileté, zaměření estetickovýchovné předměty
Studijní obor 79-41-K/61, šestileté, zaměření vybrané předměty v cizím jazyce

Kód oboru nestačí, je nutné napsat i zaměření. Kód oboru je pro všechny třídy
stejný.
5. Chcete-li své dítě přihlásit na dva obory, musíte vyplnit dvě přihlášky.
6. Nevyžadujeme lékařské potvrzení. Kolonka „Závěr o zdravotní způsobilosti ke
vzdělávání“ se naší školy netýká.
7. Přihláška musí být buď potvrzena školou, kterou dítě v současné době navštěvuje (razítko
a podpis ředitele/ky školy), nebo doložena úředně ověřenými kopiemi vysvědčení ze 6. a
7. třídy ZŠ, případně odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.
8. Přihlášku doručte do školy osobně do 1. března 2018 do 14:00, nebo pošlete doporučeně
poštou do 1. března 2018. Při zaslání přihlášky poštou rozhoduje datum podání na poštu.
V době od 2. února do 9. února 2018 jsou pololetní a jarní prázdniny a chod školy bude
omezen. Přihlášky bude možné zaslat poštou, nebo osobně odevzdat na recepci školy.
9. Pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory na naší škole, nebo na dvě různé školy,
podává dvě identické přihlášky. Zvlášť důležité je stejné pořadí škol na přihláškách.
Na školu uvedenou na prvním místě koná uchazeč testy 13. dubna a na druhou školu
v pořadí 17. dubna. Pokud uchazeč uvede na dvě různé přihlášky jako první dvě
různé školy, dojde ke kolizi termínů!!!
10. Kolonku „Ročník SŠ“ uchazeč do prvního ročníku nevyplňuje. Kolonka „Termín školní
přijímací zkoušky“ se netýká centrálně zadávaných testů. Kolonka „Termín školní
přijímací zkoušky“ se týká dalších částí přijímacího řízení, které stanovuje ředitel
školy. Na naší škole se jedná o zkoušku z výtvarné výchovy. U této zkoušky jsou termíny
12. a 16. dubna. Termín konání zkoušky z výtvarné výchovy bude pro každého uchazeče
upřesněn na pozvánce k přijímacím zkouškám. Kolonku z tohoto důvodu nevyplňujte.

