Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám zaslat několik informací týkající přijímacího řízení:




















Státní přijímací zkoušky se konají v pondělí 3. 5. 2021 a v úterý 4. 5. 2021.
Uchazeči se dostaví mezi 7:00 – 8:00 hodinou do školy.
S sebou si vezmou: vytištěnou pozvánku k přijímacím zkouškám (je důležité znát své
katalogové číslo a číslo učebny), doklad totožnosti – kartička zdravotní pojišťovny, potvrzení
o negativitě proti COVID-19 – toto potvrzení nesmí být starší 7 dnů, respirátor nebo
chirurgickou roušku + 1 ks náhradní, pití, svačinu, pomůcky k přijímací zkoušce dle
pozvánky.
Z epidemiologických důvodů je rodičům vstup do školy zakázán.
O přestávce během státní přijímací zkoušky nebude dětem dovoleno opustit školu
(výjimkou jsou vážné zdravotní důvody), nasvačit se budou moci na chodbě.
Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., máte možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí před jeho vydáním. Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro
zjišťování výsledků vzdělávání a zaslány školám a to nejpozději 17. 5. 2021 od 8 do 16
hodin.
Dne 19. 5. 2021 budete mít možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí od 8 do 10 hodin na studijním oddělení školy (do školy budou vpuštěny pouze
zákonní zástupci s potvrzením o negativním testu proti COVID-19, s ostatními se bude
možno dohodnout individuálně).
Dne 19. 5. 2021 od 15 hodin budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových
stránkách školy: www.skolahostivar.cz
Na základě § 60g, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., svůj úmysl vzdělávat se v dané střední
škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do
10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno doporučeně poštou.
Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení a
to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e, odst. 3 školského
zákona), vzor odvolání najdete v příloze e-mailu.
Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu na COVID19 nezúčastní řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně
omluví řediteli střední školy do 3 dnů od konání zkoušky, bude moci konat zkoušku
v náhradním termínu (náhradní termíny jsou stanoveny na 2. 6. 2021 a 3. 6. 2021)
Na další straně naleznete plánek rozmístění kontrolních míst na potvrzení COVID-19 dle
čísel zkušebních učeben, které jste dostali v pozvánce k přijímacím zkouškám. Nejprve se
uchazeči prokáží potvrzením o negativním testu na vyznačeném místě, poté budou
pokračovat do učebny.

Všem uchazečům přejeme hodně štěstí při přijímacích zkouškách!
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Pondělí 3. 5. 2021
Rozmístění stolů ke kontrole COVID potvrzení - čísla zkušebních učeben
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Úterý 4. 5. 2021
Rozmístění stolů ke kontrole COVID potvrzení - čísla zkušebních učeben
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