Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky

č.j. 03/2018/PZ
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
79-41-K/41 Gymnázium (4leté studium)
V souladu s ustanovením § 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s příslušnými ustanoveními
vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje
ředitelka školy dne 14. 05. 2018 druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do oboru
vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium.
Nejvyšší počet přijímaných uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení je 9.
Termín pro odevzdání přihlášek:
Přihlášky ke vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení se odevzdávají nejpozději do 22. května 2018 na
adrese Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 26 Val. Klobouky, doporučeně poštou
nebo osobně do kanceláře školy.
Termín konání přijímacích zkoušek

úterý 29. května 2018

Uchazeči, kteří konali v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky a
společně s přihláškou ke studiu dodají Výpis výsledků didaktických testů této zkoušky a tím vyjádří
svůj souhlas s jejich uplatněním pro hodnocení uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení, nebudou konat
přijímací zkoušku, výsledky testů z 1. kola budou součástí jejich hodnocení ve 2. kole.
Uchazeči, kteří nekonali v rámci 1. kola jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a
matematiky a dále uchazeči, kteří jednotnou zkoušku konali, ale nedodají výpis výsledků této zkoušky a
tím souhlas s jejich uplatněním pro hodnocení uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení, vykonají dle
rozhodnutí ředitelky školy podle § 60, odst. 2,4 a § 60f, odst. 1- 4, zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů (zákon č.178/2016 Sb.), přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka formou testů.
Kriteria pro přijetí
Kritéria přijímacího řízení pro II. kolo jsou shodná s kritérii přijímacího řízení pro I. kolo a jsou
k dispozici na www.gymnazium-vk.cz.
Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do školy v ul.
Komenského 60, 766 26 Val. Klobouky a na internetové adrese www.gymnazium-vk.cz, a to nejdříve
29. května 2018.
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem, které bude uchazečům sděleno
předem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená.
Zápisové lístky
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek ředitelce školy
prostřednictvím sekretariátu nebo poštou a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění
výsledků přijímacího řízení.
Valašské Klobouky, 14. května 2018
RNDr. Eva Cepková, ředitelka školy

