Aktualizace informací k přijímacímu řízení 2021
Milí uchazeči, vážení rodiče a zákonní zástupci,
dovoluji si vás touto cestou informovat o aktuálních, a doufám, že posledních změnách v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022, ke kterým dochází na základě vyhlášení Opatření
obecné povahy – dodatek, která nám byla zaslána d ne 16.3.2021 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j. MSMT-4337/2021-6 ze dne 15.3.2021.
Zde jsou shrnuty nejdůležitější změny, které se týkají přijímacího řízení přímo na naší škole,
plné znění OOP je mimo jiné zveřejněno na stránkách MŠMT:
1. Termín školní přijímací zkoušky na naší škole je stanoven ve dvou termínech, a to ve
dnech 6. a 10. května 2021.
2. Jednotná přijímací zkouška (JPZ), která není povinnou součástí přijímacího řízení na
naší škole, se koná ve dvou termínech, 3. a 4. května 2021. Uchazeč, který si podal druhou
přihlášku na školu, kde se JPZ koná, jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech koná
ve škole uvedené na přihlášce, a která jednotnou přijímací zkoušku zařadila do svých kritérií. Pozvánku obdrží od ředitele této školy.
3. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitelka školy doložitelným způsobem
nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky.
4. Termín přijímacích pohovorů je stanoven na dny 6. – 12. května 2021.
5. Termín přijímacího pohovoru je možné si zaregistrovat v rezervačním systému na stránkách školy, nebo na telefonu 731235003 v době od 8-14 hodin, a to od 22. března 2021.
6. Ředitelka školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května.
7. Termín vydání zápisových lístků byl posunut na 30. dubna 2021.
8. Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.
9. Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelkou školy do 31. ledna 2021 zůstávají
v platnosti.
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