Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614,
příspěvková organizace, PSČ 434 01

Zpravodaj
pro žáky 9. ročníků,
vycházející žáky nižších ročníků
a jejich rodiče
č. 3
( pro interní účely školy )

Listopad – prosinec 2020

Lenka Gromanová

výchovná poradkyně pro kariérové poradenství
777994772
lenkagromanova@seznam.cz

Vzor SŠ-denní

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,
vzhledem k dalším epidemiologickým opatřením přijatým proti šíření nákazy koronavirem, pečlivě sledujte web
školy, třídy a informace v systému Bakalář.
Vzhledem k tomu, že je odložen veletrh vzdělávání Sokrates, žádám, abyste si osobně vyzvedli Atlasy školství
a to ve dnech 2. - 4. 2020 od 8.00 - 12.00 hodin.
Zatím se seznamte se způsobem vyplňování přihlášek, významem zkratek a pročtěte si informace o školách a
oborech, které nabízí. Využijte i jiné zdroje.
Pokud budete rozhodnuti a rodiče budou s vaším výběrem souhlasit, vyplňte prosím přední stranu
přihlášky, kterou máte vloženou níže a zatím si ji uložte. Do přihlášky nejde psát, je třeba ji vytisknout a
vyplnit ručně.
Pokud nemůžete přihlášku vytisknout, předáme vám ji osobně. Počkáme do začátku prosince, zda děti
půjdou do školy, pokud ANO, dostanou ji ve škole, pokud NE, domluvíme se na dalším postupu.
Každopádně si zatím můžete připravit přihlášku pro sebe.
Upozorňuji, že toto je zatím vzor, originál přihlášky vám budeme tisknout v lednu 2020.
O dalším postupu Vás budu informovat podle vývoje situace a na základě nových nařízení.
Přeji Vám klidné dny ve zdraví a těším se brzy na shledanou.

Lenka Gromanová

Vzor SŠ-denní

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022
termíny přijímacího řízení na SŠ




Do 30. 11. 2020 odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou.
Do 19. 2. 2021 předají vycházející žáci vyplněné přihlášky na SŠ ke kontrole výchovné poradkyni
(VP).
Do 1. 3. 2021 zákonní zástupci žáků odevzdají přihlášky do zvolených škol (osobně nebo
poštou).

Termíny jednotných zkoušek (pro obory s maturitní zkouškou):



1. termín – 12. 4. 2021
2. termín – 13. 4. 2021

Termíny jednotných zkoušek pro víceletá gymnázia:



1. termín – 14. 4. 2021
2. termín – 15. 4. 2021

Termíny přijímacích zkoušek pro obory se závěrečnou zkouškou, výučním listem:


Od 22. 4. do 30. 4. 2021

Termíny talentové zkoušky do oborů skupiny Umění a užité umění:


od 2. 1 do 15. 1 2021

Termíny talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři:


od 15. 1 do 31. 1. 2021

Termíny talentové zkoušky do oborů vzdělávání Gymnázium se sportovní
přípravou:


od 2. 1 do 15. 1. 2021

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.
* Jednotná přijímací zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení v období od 21. dubna a 28. dubna
2021, a to v termínu, který stanoví ministerstvo do 30. září 2020 a který zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Vzor SŠ-denní

Užitečné odkazy






www.portal.mpsv.cz – informace o školách a oborech
www.infoabsolvent.cz – informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce
atlasskolstvi.cz – Atlas školství – přehled vzdělávacích institucí v ČR
www.stredniskoly.cz – databáze středních škol
www.ceskaskola.cz – informační portál pro ZŠ a SŠ

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

http://zspovrly.cz/dokumenty/prijimaci_rizeni/prijimacky_2020_21.pdf

Testy k volbě povolání a příprava na přijímací zkoušky



www.scio.cz – testování k přijímacím zkouškám
zkousky-nanecisto.cz – příprava na přijímací zkoušky

Informace o profesích






www.istp.cz – integrovaný systém typových pozic (přehled všech pracovních pozic)
www.gwo.cz – průvodce světem povolání
www.ispv.cz – informační systém o průměrném výdělku
budoucnostprofesi.cz – informační portál o profesích
infoabsolvent.cz – informační portál o profesích, možnostech apod.

Návod k vyplnění „Přihlášky ke studiu na SŠ“ najdete zde:
http://www.ulesakarvina.cz/userfiles/9/file/prijimaci_rizeni_15.pdf

VYPLŇTE I IZO OBOU ŠKOL, NAPIŠTE JEJ NA PŘEDNÍ STRANU NAHORU DO BÍLÉHO
RÁMEČKU vedle nápisu „PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU“
TAKTO:
IZO 1. ŠKOLA
IZO 2. ŠKOLA
USNADNÍ TO TAK VYHLEDÁVÁNÍ ŠKOL A ZAPSÁNÍ DO BAKALÁŘŮ.
Potvrzení lékaře – tzv. PLP nezařizujte na tento blanket, ale na přepsanou a podepsanou přihlášku
– originál, kterou žáci a žákyně obdrží po předání vysvědčení za 1. pololetí.
Vzor SŠ-denní

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU
ve střední škole
Forma vzdělávání – denní

A

Ev. č. přihlášky (vyplní střední škola)

6

Vyplní uchazeč nebo
zákonný zástupce uchazeče
místo pro QR kód

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjmení uchazeče

Rodné příjmení1)

Jméno uchazeče2)
Státní občanství

Místo narození (město, stát)
Datum narození

Rodné číslo3)

Adresa trvalého pobytu
(pobytu cizince)

Doporučení školského
poradenského zařízení pro úpravu
podmínek přijímání ke vzdělávání

Adresa pro doručování písemností
z přijímacího řízení, pokud se nezasílají na
adresu trvalého pobytu uchazeče (nebo
pobytu v případě cizince), nebo datová
schránka

ne8)

ano8)

Kontakt na zákonného zástupce
(telefon / e-mail)
Kontakt na uchazeče
(telefon / e-mail)

Název a adresa střední školy

5)

Ročník SŠ6)

(pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu)

1. škola:

Jednotná
zkouška

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření ŠVP

4)

Termín školní přijímací zkoušky 9)

7)

ano8) ne8)

Zkrácené studium
ano8)

2. škola:

Jednotná
zkouška7)

Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření ŠVP 4)

ano8) ne8)

ne8)

Termín školní přijímací zkoušky 9)

Zkrácené studium
ano8)

V

dne

Zákonný zástupce uchazeče10)
Jméno a příjmení (tiskacím písmem)
Adresa trvalého pobytu (pobytu), pokud se
liší od adresy trvalého pobytu uchazeče

ne8)

Podpis
uchazeče
Datum
narození
Podpis
zástupce

Poznámka: Údaje z přihlášky jsou zpracovány v registru uchazečů podle § 60b odst. 3 školského zákona.

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
pro obor vzdělání (uvede se jen kód)

Datum:

Razítko a podpis lékaře

Poznámka:
Závěr o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, pokud je u něj stanovena, se předkládá podle § 59 odst.1 a § 60a odst. 3 školského zákona (zákon
č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek
podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Vysvětlivky: 1) Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího.
2) Popřípadě jména.
3) RČ uvede uchazeč hlásící se na obor s maturitní zkouškou, kde bude konat jednotnou zkoušku. Pokud mu nebylo mu RČ přiděleno, uvede datum narození.
4) ŠVP = školní vzdělávací program se uvádí v případě stejných oborů, ale odlišných ŠVP v rámci jedné školy.
5) Údaje o škole/školách, na které uchazeč podává 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení (v dalších kolech se v přihlášce uvádí jen jedna škola).
6) Uvádí se v případě přijímání do vyššího než prvního ročníku SŠ (§ 63 školského zákona).
7) V případě, že uchazeč již podal pro daný termín přihlášku na obor Gymnázium se sportovní přípravou a tudíž na této škole koná jednotnou zkoušku, zvolí NE při podání
přihlášky na obor s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky. V opačném případě koná jednotnou zkoušku na škole uvedené na této přihlášce.
8) Nehodící se škrtne.
9) Uvádí se jeden z termínů školní přijímací zkoušky (nikoli jednotné zkoušky), je-li pro první kolo přijímacího řízení stanovena ředitelem školy podle § 60 odst. 3 písm. a)
školského zákona.
10) Při podání přihlášky podle § 60a odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo na základě plné moci (příloha přihlášky).

Vzor SŠ-denní

Škola:

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace

Studentská č.p. 640, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
62208870
Ředitel: Mgr. Jan Novák, tel. 476 753 023
Kontakt: Mgr. Vladimír Srp, tel. 476 753 023
Typ školy: Státní
Fax:
Není
Zřizovatel: Kraj
E-mail: gtgm@gtgm.cz
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ
WWW: www.gtgm.cz
Adresa:
IČ:

Ubytování: Není
Stravování: Není

Poznámka ke škole: DOD: 19.11.2020, 19.01.2021. Moderní škola s dlouholetou tradicí zaručuje žákům vysokou úroveň všeobecného vzdělání a kvalitativně nejlepší přípravu pro vstup
na VŠ v příjemném rodinném prostředí, dále projektovou výuku, odborné a sport. kurzy, nové metody práce, propojení teorie s praxí, spolupráci se zahraničními
institucemi a řadu dalších zajímavých mimoškolních aktivit. Škola nabízí dělené vybrané hodiny ČJL a MA žákům všech ročníků. Intenzivní příprava v
méněpočetných skupinách vede ke snazšímu a jistějšímu absolvování povinné MZ. Novou nabídkou seminářů od 1. roč. směřujeme k bezproblémovému vykonání
přijímacích zkoušek na všechny typy VŠ. Nově cílíme na obory psychologie, speciální pedagogika, mediální výchova a mezinárodní vztahy.
Zároveň zvyšujeme kvalitu výuky všech dostupných cizích jazyků. Prioritou gymnázia zůstává i nadále vysoká úspěšnost žáků u maturitní zkoušky a při přijetí na
vysoké školy všech typů.

IZO součásti 110020707
Druh součásti školy: Gymnázium
Kód oboru

79-41-K/81
79-41-K/41

Název oboru

Gymnázium (Dignitatis memores ad optima
intenti)
Gymnázium (Dignitatis memores ad optima
intenti)

Délka Ukonč. 1.kolo 2020/21 2021/22 Roční
plánov. školné
studia studia
přihl. přij.

Přijímací
zkoušky

Forma Druh Pro žáky Prospěch
studia studia

OZP

Pov. lék.
prohlídka

8,0

MT

72

27

30

0

ČJ, M

DE

-

ZŠ5

1,50

Ano

Ne

4,0

MT

57

22

60

0

ČJ, M

DE

-

PŠD

1,50

Ano

Ne

VYPLŇTE I IZO OBOU ŠKOL, NAPIŠTE JEJ NA PŘEDNÍ STRANU NAHORU DO BÍLÉHO RÁMEČKU vedle nápisu „PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ –
STUDIU“
TAKTO:
IZO 1. ŠKOLA
IZO 2. ŠKOLA

Tel/fax: 476 442 273
E-mail: 8zsmost@8zsmost.cz

IČO:47326328
č.ú.1041435339/0800

