Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola
Písek, Tylova 2391

Dobrý den,
jelikož nám současná situace nedovolí se setkat osobně, musíme řešit přihlášky na střední školy tímto
způsobem.
Vpříloze číslo 1 Vám zasílám podklady pro vyplnění přihlášky. Prosím o jejich vyplnění a vrácení
nejpozději do 22. 1. 2021:
1. buď v elektronické podobě a potom vyplněné podklady zašlete na školní email třídního učitele,
2. nebo si tabulku vytiskněte a vyplňte ručně (prosím o čitelné písmo) a potom podklady vhodťe v
obálce se jménem třídního učitele do hnědé schránky u hlavního vchodu do školy.
Přesný název střední školy včetně adresy, kód a název oboru naleznete v Atlase školství 2021/2022,
který dostali všichni žáci, nebo na webových stránkách střední školy.
Nejpozději v týdnu od 15. 2. do 19. 2. Vám příslušný třídní učitel přihlášky vydá včetně
zápisových lístků oproti podpisu.
Přihlášky budou vyplněné včetně klasifikace z posledních dvou ročníků, Vy doplníte pouze:
termíny školní přijímací zkoušky (ředitel střední školy je povinen tyto termíny zveřejnit na
webových stránkách školy nejpozději do 31. 1. 2021),
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělání (pokud ji střední škola vyžaduje – opět
naleznete v Atlase školství pod zkratkou PLP),
podpis uchazeče
podpis a datum narození zástupce.
Žáci, kteří mají doporučení poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělaní,
přiloží tuto zprávu jako přílohu.
Přihlášky pak pošlete doporučeně poštou nebo osobně odevzdejte ředitelství dané střední školy a
to nejpozději do 1. března 2021.
Jestli bude Vaše dítě dělat jednotné přijímací zkoušky z ČJ a z M, nebo školní přijímací zkoušku se
dozvíte do 8. března opět na webových stránkách příslušné střední školy.
Zápisový lístek, který održíte spolu s přihláškami, je úřední listina s číslem jednacím. Ten budete
vyplňovat, až podle toho, na jakou školu se Vaše dítě dostalo. Vzor zápisového lístku a jeho vyplnění
naleznete v příloze číslo 2.
Pokud budete mít někajé dotazy k přijímacímu řízení, můžete volat každé pondělí v době od 8:00 do
9:40 nebo od 13:40 do 14:25 na telefonní číslo 382 215 104 klapka 117.

V Písku dne 7. 1. 2021

Drahomíra Nedomová – výchovná poradkyně.

