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Mini manuál k přijímacím zkouškám anebo Co dělat, když….?
Mini manuál si neklade za cíl zodpovědět všechny otázky k přijímacím zkouškám, ale pomoci vám
orientovat se ve věcech, které v minulosti dělaly mnohým rodičům vrásky.
Takže… Co dělat, když…
1) … nevím, kolik přihlášek vyplňuji
 v přijímacím řízení 2017/2018 odevzdáváte dvě přihlášky, vyplňujete však pouze jednu, kterou
si zkopírujete, necháte potvrdit lékařem a se svým synem/svou dcerou podepíšete – tím je
zaručeno stejné pořadí škol na obou přihláškách
 v případě, že máte zájem o dva obory na stejné škole, zachováte stejný postup - i v tomto
případě odevzdáváte dvě přihlášky
2) … vyplňuji datum přijímací zkoušky na přihlášce
 v případě, že máte zájem o obor Pedagogické lyceum (PEL) nebo Zdravotnický asistent (ZA),
pak datum nevyplňujete (pořadí škol rozhoduje o tom, na které škole budete konat jednotné
testy v prvním termínu a na které v druhém)
 v případě, že máte zájem o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP), vyplňujete do
kolonky Termín školní přijímací zkoušky datum 25. 4. 2017 nebo 26. 4. 2017 podle toho, který
den si vyberete pro konání zkoušky z ověření talentu
3) … lékař vyžaduje pro potvrzení zdravotní způsobilosti speciální formulář a nechce potvrdit
pouze přihlášku
 stáhněte si tento formulář na webových stránkách školy - formulář je přiložený v záložce
Přehled zdravotních omezení v části Pro uchazeče, doporučujeme si pro jistotu stáhnout
formulář již před návštěvou lékaře
4) …požaduji zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb svého syna/své dcery
 musíte tuto skutečnost doložit doporučením školského poradenského zařízení obsahující
podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení a to nejpozději 1. 3. 2017 (ve škole)
5) … jsme zapomněli doložit důležitý dokument k přihlášce
 máte možnost doložit dokumenty (kopie diplomů, pochval, dokladů o návštěvě ZUŠ apod.)
nejpozději 31. 3. 2017
 máte možnost doložit vyšetření foniatra (v případě oboru PMP) nejpozději 12. 4. 2016 nebo
19. 4. 2016 (před zahájením testů)
6) … náš syn/naše dcera byl/a přijat/a ke studiu
 v prvé řadě se radujte a oslavte tuto zprávu se svou ratolestí!
 neočekávejte žádné písemné rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí se nezasílají, dostanete je na
schůzce dne 3. 9. 2017 nebo je dostane váš syn/vaše dcera 4. 9. 2017
 nezapomeňte odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dní od vyhlášení výsledků
 na webové stránce s výsledky přijímacího řízení si najděte dokument Informace pro žáky 1.
ročníku, kde se dozvíte další informace ke studiu
 pokud zápisový lístek odevzdávat nebudete, oznamte prosím tuto skutečnost obratem naší
škole (info@spgs-szs.cz, chlebovska@spgs-szs.cz)
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7) … náš syn/naše dcera nebyl/a přijata ke studiu
 nepanikařte, zkušenosti z minulých let ukazují, že řada těch, kteří byli přijati, neodevzdají
zápisový lístek a uvolňují se tak místa pro další uchazeče v pořadí
 vyčkejte na rozhodnutí o nepřijetí, které vám přijde poštou, a teprve potom napište odvolání
 s odesláním odvolání neváhejte, termín pro odvolání je do 3 pracovních dnů od převzetí
rozhodnutí o nepřijetí (hlídá se datum podání na poště)
8) … chceme naši dceru/syna ubytovat na domově mládeže
 pak neváhejte, na webové stránce s uveřejněnými výsledky přijímacího řízení naleznete
v přiložených dokumentech přihlášku, kterou vyplňte a zašlete do 26. 5. 2017 na adresu školy
9) … jsme odevzdali zápisový lístek na jiné škole a přišlo nám rozhodnutí o přijetí našeho
syna/dcery na základě odvolání
 pokud trvá zájem vašeho syna/vaší dcery o studium na naší škole, vyzvedněte si zápisový
lístek na dané škole a ten pak odevzdejte u nás (příslušná škola vám lístek v případě přijetí na
odvolání musí vydat)
 pokud zápisový lístek odevzdávat nebudete, oznamte prosím tuto skutečnost obratem naší
škole (info@spgs-szs.cz/chlebovska@spgs-szs.cz), dáváte tak možnost přijetí dalším
uchazečům v pořadí
10) … jsme zapomněli některé informace
 nahlédněte do tabulky níže, popřípadě volejte na 554 637 460/554 637 461 nebo pište na
info@spgs-szs.cz/chlebovska@spgs-szs.cz
Přehled termínů
Vyhlášení kritérií přijímacího řízení

do 31. ledna 2017

www.spgs-szs.cz

Zveřejnění ilustračních testů

9. únor 2017

www.cermat.cz

Odevzdání přihlášek školám

do 1. března 2017

přihláška musí být
fyzicky ve škole

Zaslání pozvánek

po 20. březnu 2017

Konání jednotných testů


písemná zkouška z Č a M (všechny obory) – 1. termín

12. duben 2017

neuvádí se na přihlášce



písemná zkouška z Č a M (všechny obory) – 2. termín

19. duben 2017

neuvádí se na přihlášce



náhradní termín

11. nebo 12. květen 2017

Konání školní přijímací zkoušky (pouze obor Předškolní a
mimoškolní pedagogika)


ověření talentu z HV, TV, JV

25. nebo 26. duben 2017

(dle data uvedeného na
přihlášce)

2. nebo 3. května 2017

www.spgs-szs.cz

Výsledky – vyhlášení


očekávejte až

Přejeme klidné proplutí celým přijímacím řízením!

