INFORMACE PRO ŽÁKY 9., 7. A 5. ROČNÍKU
O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE
• předvyplněné přihlášky ke studiu na střední škole obdrží žák na naší základní
škole
• pro 1. kolo přijímacího řízení může žák podat 2 přihlášky
• na obě přihlášky vyplní žák zvolené školy ve stejném pořadí
•

jednotná přijímací zkouška (JPZ) do čtyřletých oborů s maturitou
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021

•

jednotná přijímací zkouška (JPZ) do šestiletých a osmiletých gymnázií
1. termín: středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

• každý uchazeč může JPZ konat 2x (v 1. termínu ve škole uvedené v přihlášce
na prvním místě, v 2. termínu ve škole uvedené v přihlášce na druhém místě)
• některé školy vyžadují lékařský posudek o zdravotní způsobilosti žáka
(nezapomeňte si nechat potvrdit přihlášku lékařem)
• vyplněnou přihlášku přinese žák k potvrzení v naší škole do kanceláře
výchovné poradkyně do 12. února 2021
• potvrzenou přihlášku odevzdá žák řediteli příslušné střední školy nejpozději
do 1. března 2021 (začátek našich jarních prázdnin)
• po kladném rozhodnutí o přijetí, obdrží žák v naší škole jeden zápisový
lístek, kterým potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané škole, zápisový lístek
odevzdá řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí (do 10 pracovních
dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu)
• vyplněnou přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou přinese žák
k potvrzení v naší škole do kanceláře výchovné poradkyně
do 20. listopadu 2020 a potvrzenou přihlášku odevzdá žák řediteli příslušné
střední školy nejpozději do 30. listopadu 2020
• talentová zkouška do oborů vzdělání středních škol skupiny Umění a užité
umění se koná ve dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021
• talentová zkouška do oborů vzdělání v konzervatoři se koná ve dnech
od 15. ledna do 31. ledna 2021
• v případě gymnázií se sportovní přípravou se talentová zkouška koná
od 2. ledna do 15. února 2021 + JPZ v běžném termínu
• seznam víceletých gymnázií najdete ve škole v prvním patře na nástěnce
metodika prevence a výchovné poradkyně (vedle sborovny).
• publikace se všemi středními školami jsou k nahlédnutí nebo zapůjčení
v kanceláři výchovné poradkyně
• podrobné informace o všech stř. školách naleznete na: www.atlasskolstvi.cz

