Informace o přijímacím řízení na střední školy
-

Informace o přijímacím řízení na střední školy naleznete v přiloženém souboru
V případě potřeby kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Hanu Havelkovou.
Poskytujeme individuální kariérové poradenství. Školní psycholožka Mgr. Simona Krutská nabízí test
zaměřený na profesní orientaci a následnou konzultaci s žákem, případně i se zákonnými zástupci.
Individuální konzultace poskytuje výchovná poradkyně a školní psycholožka po předchozí domluvě.
Konzultace žákům i zákonným zástupcům nabízí IPS ( informační a poradenské středisko pro
volbu a změnu povolání) při ÚP v Berouně. Je nutné se předem objednat.
mail: lenka.frydlova@uradprace.cz , tel: 950 102 369

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024
•
•

Do 30. 11. 2022 odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou.
Do 1. 3. 2023 zákonní zástupci žáků odevzdají přihlášky do zvolených škol (osobně nebo poštou).

Termíny jednotných zkoušek (pro obory s maturitní zkouškou):
•
•

1. termín – 13. 4. 2023
2. termín – 14. 4. 2023

Termíny jednotných zkoušek pro víceletá gymnázia:
•
•

1. termín – 17. 4. 2023
2. termín – 18. 4. 2023

Termíny talentové zkoušky do oborů skupiny Umění a užité umění:
•

od 2. 1 do 15. 1 2023

Termíny talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři:
•

od 15. 1 do 31. 1. 2023

Termíny talentové zkoušky do oborů vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou:
•

od 2. 1 do 15. 2. 2023

Do deseti pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení žák odevzdá zápisový lístek na
ředitelství vybrané školy, na kterou byl v rámci přijímacího řízení přijat.
Přihláška
V prvním kole přijímacího řízení lze podat maximálně dvě přihlášky, to platí i pro žáky pátých nebo
sedmých tříd (lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dvě přihlášky na dva různé
obory vzdělání v jedné střední škole), v dalších kolech není počet přihlášek omezen.
Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo
zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na předepsaném tiskopisu v
termínu.
Jak budeme vyplňovat přihlášky na naší škole

Přihlášky budou vytištěny se všemi údaji, vy doplníte vybranou školu, podpisy, případně lékařské potvrzení.
Žáci dostanou dvě kopie pro první kolo. Můžete přiložit doklady o úspěších žáka (kopie diplomů..) dle
kritérií přijímacího řízení na dané škole.2 Poté přihlášku odešlete řediteli vybrané střední školy.

