Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 116/9, Třebíč

Základní kroky přijímacího řízení na Gymnáziu Třebíč ve školním roce 2017/2018
Počty přijímaných studentů, termíny zkoušek a kritéria pro přijetí jsou zveřejněny na www.gtr.cz .
Do 1. března

zákonný zástupce uchazeče o studium doručí nebo zašle poštou vyplněnou přihlášku do kanceláře
školy. Na přihlášce uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí.

Důležité náležitosti:



adresa – Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám 116/9, 674 01 Třebíč
obor 79-41-K/41 Gymnázium (všeobecné čtyřleté) / obor 79-41-K/81 Gymnázium
(všeobecné osmileté)
 vyplnit osobní údaje a termín zkoušky
 uvést emailovou adresu zákonného zástupce
 podpis žadatele, jméno a podpis jednoho zákonného zástupce
 známky ověřené základní školou
Lékařské potvrzení Gymnázium Třebíč nevyžaduje.
Přihlášku spolu se zápisovým lístkem si žák vyzvedne na své ZŠ.
Vzor přihlášky i zápisového lístku najdete na http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html
26. března

rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám elektronickou cestou

12. dubna
13. dubna

jednotné testy pro uchazeče o 4letý obor – 1. termín
jednotné testy pro uchazeče o 8letý obor – 1. termín

16. dubna
17. dubna

jednotné testy pro uchazeče o 4letý obor – 2. termín
jednotné testy pro uchazeče o 8letý obor – 2. termín

Nepřítomnost žáka omluví zákonný zástupce prokazatelným způsobem do 3 dnů od konání testů, po přijetí omluvy
bude uchazeč pozván ke zkoušce v náhradním termínu – 10. května 2018 (náhrada za 1. termín), 11. května 2018
(náhrada za 2. termín).
27. dubna budou zveřejněny výsledky přijímací zkoušky do čtyřletého i osmiletého oboru studia na www.gtr.cz a
na vývěsce školy u zadního (studentského) vchodu – studenti budou vedeni pod svými přidělenými kódy.
30. dubna a 2. května od 14:00 do 17:00
Ředitelství školy je připraveno v rozšířených úředních hodinách řešit se zákonnými zástupci žáků vzniklou situaci.
Zákonný zástupce musí prokázat svou totožnost.
Přijatým žákům běží od zveřejnění výsledků přijímacího řízení desetidenní lhůta pro odevzdání zápisových lístků.
Při předání lístku budou vydány další pokyny pro následné studium. Škola nebude posílat rozhodnutí o přijetí
poštou, jelikož nemá tuto povinnost,
Nepřijatým žákům a jejich zákonným zástupcům doporučujeme nabízené konzultace.
Ve škole předáme rozhodnutí o nepřijetí. Poradíme při formulaci odvolání, navrhneme další možnosti, upřesníme
kontakty pro rychlou komunikaci.
3. května odešleme doporučeně zbývající rozhodnutí o nepřijetí na adresu zákonného zástupce. Od převzetí
rozhodnutí běží třídenní lhůta pro podání odvolání. Pět dní nevyzvednutá pošta se považuje za doručenou.
15. května vyprší lhůta pro odevzdání zápisových lístků přijatých uchazečů, 18. května končí lhůta pro podání
odvolání proti nepřijetí. Začíná odvolací řízení a autoremedura.
Druhé kolo přijímacího řízení nevyhlašujeme.
tel.: 568 840 815; www.gtr.cz; gymnazium.trebic@gtr.cz

