Přehled důležitých termínů a informací pro přijímací řízení v roce 2019
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Do 31. 1. 2019 ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení a stanoví jednotná kritéria přijímání.
1. 3. 2019 – nejpozdější odevzdání přihlášky ke studiu.
Zápisový lístek uchazeč obdrží od ZŠ.
Konec března / začátek dubna – nejpozději 14 dnů před termínem zkoušky obdrží uchazeč pozvánku k přijímacím zkouškám. Pozvánka bude obsahovat informace o přijímacím řízení, o místu a čase konání jednotné
přijímací zkoušky ve dvou termínech, obsahu zkoušky, označení oboru vzdělání, do kterého bude zkouška
konána, formě zkoušky a seznam povolených pomůcek pro její konání. V pozvánce bude uvedeno i registrační
číslo uchazeče, pod kterým bude konat jednotnou přijímací zkoušku a pod kterým bude zveřejněno i jeho
pořadí v přijímacím řízení. Součástí pozvánky budou kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku a informace
o možnosti nahlédnutí do spisu.
Řádné termíny přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium:
• 12. 4. (pátek)
• 15. 4. (pondělí)
Řádné termíny přijímacích zkoušek pro osmileté studium:
• 16. 4. (úterý)
• 17. 4. (středa)
Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva
různé maturitní obory v rámci jedné střední školy (v případě, že uvede v obou přihláškách stejnou školu). Pokud uvede školu na přihlášce na 1. místě, koná jednotnou přijímací zkoušku v 1. termínu, ve škole uvedené
na přihlášce na 2. místě, ve druhém termínu.
Součástí přihlášky musí být v případě nezletilého uchazeče jeho souhlasné vyjádření (podpis).
Prospěch a ostatní údaje na přihlášce potvrzuje základní škola. Doložení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
je potřeba pouze pro obor předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP).
Pokud se žák vzdělává na základní škole ve více jazycích, označí na přihlášce jazyk, který má jako první (hlavní)
a zároveň uvede jazykovou kombinaci, kterou chce studovat (AJ-NJ, AJ-FJ). U oboru PMP pouze jeden jazyk Aj
nebo Nj.
Dodatek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.
Úpravy podmínek pro žáky s SVP je zde
Pořadí uchazečů v jednotlivých oborech bude od 29. dubna 2019, do 2 pracovních dnů, stanoveno dle kritérií.
Rozhodnutí, kterým se vyhoví žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů
pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení na webových stránkách školy www.jergym.cz a ve
vstupních prostorách Gymnázia a SOŠPg Liberec, Jeronýmova 425/27 (konkrétní termín bude včas upřesněn
na školním webu). Zároveň bude moci uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdat zápisový lístek.
Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno, nebo bude předáno uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého
uchazeče v termínu stanoveném zákonem.
V souladu se zákonem zasílá ředitel školy písemné rozhodnutí poštou pouze v případě nepřijetí uchazeče o studium.
Potvrdit svůj zájem studovat na naší škole musí přijatý uchazeč o studium uskutečnit odevzdáním zápisového
lístku, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je zákonný zástupce uchazeče o studium oprávněn podat řediteli školy,
a to v zákonné lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
V případě, že odvolání nebude vyhověno autoremedurou a nevzniknou jiné zákonné důvody pro podání odvolání, je vhodné, aby zákonní zástupci z důvodů náročné administrace odvolání písemně stáhli.
Náhradní termíny (společné pro čtyřleté i osmileté studium)
 13. května 2018 (pondělí) k prvnímu termínu
 14. května 2018 (úterý) k druhému termínu

