Návod pro zákonné zástupce, jak postupovat při přestupu na 2. stupeň ZŠ


Vyberte si ZŠ, na kterou chcete vaše dítě přihlásit
možnosti nejbližších ZŠ:
MČ Kohoutovice (ZŠ Chalabalova, ZŠ Pavlovská (matematická třída)),
MČ Bystrc (ZŠ Vejrostova, ZŠ Heyrovského, ZŠ Laštůvkova, ZŠ Pramínek)
MČ Brno – střed (ZŠ Hroznová)
MČ Komín (ZŠ Pastviny)




Kontaktujte vedení vybrané ZŠ a informujte se o možnostech přestupu na jejich ZŠ
Pokud vás vybraná škola z kapacitních důvodů odmítne, kontaktujte ZŠ, kam vaše dítě spadá
dle místa bydliště. http://gis.brno.cz/mapa/spadovost-skol/?lb=zmbrno&ly=sps_1%2Csps_2&lbo=1&lyo=&c=-598156%3A-1160771&z=4
Jakmile obdržíte rozhodnutí o přijetí na danou ZŠ, informujte prosím, vedení naší ZŠ



Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2017/2018
Návod pro zákonné zástupce, jak postupovat:















Vyberte si z nabídky osmiletých SŠ (viz seznam) a zvažte možnosti dítěte
Podívejte se na Dny otevřených dveří (viz seznam), popřípadě na veletrh středních škol (24. a
25. 11. – brněnské výstaviště)
Ověřte si kritéria přijímacích řízení, rozhodnutí o konání přijímací zkoušky včetně termínů.
Informace zveřejňuje ředitel střední školy na webu
do 31. 10. 2017 pro obory s talentovou zkouškou,
do 31. 1. 2018 pro ostatní obory.
Po 1. únoru klikněte na www stránky vybrané školy a ověřte si, zda se otevírá vybraný obor a
jaká kritéria na přijímací řízení škola požaduje.
Informace k přijímacímu řízení a vyplnění přihlášek dostanete od třídního učitele na lednové
třídní schůzce
Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky do 1. března 2018 (platí i pro
víceletá gymnázia), v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu
2017.
Žák obdrží v měsíci prosinci informační leták s návratkou. Návratku zákonní zástupci vyplní a
podepíší, žák ji odevzdá vyplněnou a podepsanou zákonnými zástupci třídnímu učiteli.
Termíny odevzdání návratek s vybranými školami jsou do konce ledna 2018. Pokud chce žák
nastoupit na SŠ, kde je potřeba vykonat talentovou zkoušku, ozvěte se ihned výchovné
poradkyni Mgr. Marcele Štroblové.
Škola následně předvyplní přihlášku (údaje o žákovi, prospěch), vytiskne ji, potvrdí a předá
žákovi
Poté přihlášku také zkontrolujete (vše doplněno a v pořádku) a doručíte přímo na ředitelství
školy, na kterou se žák hlásí nejpozději do 1. 3. 2018 (obory s talentovou zkouškou to mají
jinak – informace osobně u výchovného poradce)
Uchazeč se specifickými vzdělávacími potřebami přikládá podle §1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č.
353/16 Sb. doporučení z PPP nebo SPC obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy
přijímacího řízení (je třeba zajistit s dostatečným předstihem – nejlépe ještě na podzim).

Termíny prvního a druhého kola přijímacího řízení:
Pro všechny obory zakončené maturitou se koná povinná jednotná zkouška z Českého jazyka a
literatury a Matematiky ve dvou termínech s tím, že se započítává lepší výsledek.
Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně tyto termíny:
pro víceletá gymnázia: 1. termín 13. 4. 2018

2. termín 17. 4. 2018

