Termíny  konání  jednotné  přijímací  zkoušky  ve  školním  roce  2018/2019
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou:
1. termín:     12. dubna 2019 - čtyřleté obory
                       16. dubna 2019 - víceletá gymnázia
2. termín:     15. dubna 2019 -  čtyřleté obory
                       17. dubna 2019 - víceletá gymnázia
Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:
1. termín:     13. května 2019
2. termín:     14. května 2019
Jednotná zkouška se koná formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. 
Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělávání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a oborů vzdělání konzervatoří. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. Do oborů vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění se koná talentová zkouška od 2. ledna do 15. ledna, 
do oborů vzdělání  konzervatoří se koná talentová zkouška od 15. ledna do 31. ledna 2019.
Další potřebné informace 
Kritéria pro přijetí zveřejní ředitel střední školy do 31. ledna.  
V prvním kole může žák podat 2 přihlášky. (Přihlášky obdrží na naší škole s doplněným prospěchem první týden v únoru.)
Přihlášku žák podává do 1. března přímo řediteli střední školy, na kterou se hlásí. (Na některé obory je potřeba lékařské potvrzení!)
V případě přijetí žák nebo jeho zákonný zástupce doručí řediteli střední školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zápisový lístek. (Ten obdrží na základní škole do 15. března.) Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
V případě nepřijetí může žák nebo jeho zákonný zástupce do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí podat k rukám ředitele střední školy odvolání proti nepřijetí, popř. informovat se o možnostech ve druhém kole.     
U škol s talentovou zkouškou podává žák přihlášky do 30. listopadu. (Přihlášky obdrží na naší škole s doplněným prospěchem do konce října.)
 

