VŠEOBECNÉ INFORMACE
1. kolo přijímacího řízení se koná v 14. a 15. dubna 2020
(náhradní termín 13. a 14. 5. 2020)
PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K RUKÁM ŘEDITELKY ŠKOLY DO 1. 3. 2020,
resp. do 2. března 2020
POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE
Uchazečům bude zaslána pozvánka k přijímací zkoušce 14 dnů před konáním
zkoušky. V pozvánce bude uchazečům sděleno jejich registrační číslo
v přijímacím řízení, pod kterým bude vystupovat po celou dobu přijímacího
řízení, dále čas a číslo učebny pro konání jednotlivých písemných zkoušek.
Uchazeč, který nekonal jednotné přijímací zkoušky v řádném termínu, se musí do
3 dnů písemně omluvit ředitelce školy (stejný termín zkoušky na jiné škole není
důvodem k uznání omluvy).
UCHAZEČI s SPU-O
Informovaný souhlas uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče o nutnosti
asistenta při JPZ nebo psaní JPZ na PC, musí být učiněn ve škole a to nejpozději
10 dnů před konáním příslušné zkoušky.
POVOLENÉ POMŮCKY PŘI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE



psací potřeby (modrá propiska),
na zkoušku z matematiky rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou,
kružítko, úhloměr, obyčejná tužka

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. kola přijímacího řízení
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní školám výsledky
jednotlivých zkoušek:
 řádný termín 28. 4. 2020 do 12 hod.,
 náhradní termín 20. 5. 2020 do 8 hod.
Škola v souladu s § 60d odst.3, § 60e a §183 odst.2 školského zákona zveřejní
výsledky a seznam pořadí přijatých uchazečů do dvou pracovních dnů po
zpřístupnění výsledků Centrem, to je do 30. 4. 2020. Seznam přijatých uchazečů
(pod přidělenými registračními čísly) bude zveřejněn:



na veřejně přístupném místě v budově školy,
na webových stránkách školy.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po dobu 15-ti dnů.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o
přijetí ke vzdělávání, za oznámená (škola nebude oznamovat písemně
uchazečům, že byli přijati).
Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí doručeno do
vlastních rukou.
ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU
Svůj úmysl vzdělávat se na dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním vyplněného Zápisového lístku ve lhůtě nejdéle
10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (zveřejnění
seznamu na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy).
Neodevzdáním Zápisového lístku ve stanovené lhůtě, právní účinky uvedeného
rozhodnutí zanikají.

ODVOLÁNÍ
Uchazečům, kteří uspěli u přijímací zkoušky, ale nebyli z kapacitních
důvodů přijati, doporučujeme podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na
naší škole.
Odvolání proti rozhodnutí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí (tj. ode dne, kdy jste obdrželi a podepsali rozhodnutí v obálce s
modrým pruhem). Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Královéhradeckého
kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u školy,
která rozhodnutí vydala.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na vedení školy či sekretariát.
telefon 495 593 074, 601 387 661, e-mail: trebechovice@trivis.cz

