Informace k přihláškám na střední školy
Termíny odevzdání
Do 30. 11. 2020

odevzdat přihlášku na střední školu s talentovou zkouškou
v případě zájmu může škola přihlášku vyplnit a rodič zajistí
odeslání přihlášky na danou jimi vybranou školu
vzor přihlášky – najdete na stránkách školy ve složce Výchovné
poradenství (přihláška s modrým podkladem)
s případnými dotazy se obracejte na telefon 737 212 722

do 30. 11. 2020

Zápisový lístek – vydává Základní škola Dr. F. L. Riegra Semily
pouze žákům, kteří budou konat přijímací zkoušku s talentovou zkoušku
(vydává ředitelství školy)

14. 12. – 18. 12. 2020

Předběžná přihláška – vytisknutá pouze přední strana přihlášky –
kontrola osobních údajů (adresa, datum narození, kontakty, aj.). Na
přihlášce uveďte datum narození zákonného zástupce žáka (vzor –
webové stránky – výchovné poradenství)
Změny, prosím, označte červeně

25. 1. – 28. 1. 2021

Závazná rozhodnutí – volba 2 středních škol – školy, na které se
bude žák hlásit, kam bude dělat přijímací zkoušky

do 12. 2.2021

žáci obdrží vyplněné, vytisknuté přihlášky na střední školy – rodiče si
zajistí odeslání na školy (termín odeslání – do 1. 3. 2021 na střední škole)

do 1. 3. 2021

přihláška musí být na Vámi zvolených středních školách (rozhoduje
datum odeslání)

do 10. 3. 2021

Zápisový lístek: - vydává základní škola pro žáky, kteří budou konat
přijímací zkoušky v dubnu

Zápisový lístek slouží jako potvrzení, že žák má zájem studovat na střední škole, kam byl
přijatý, odevzdat na střední školu do 10 pracovních dní ode dne, kdy obdržel rozhodnutí o
přijetí (po přijímacích zkouškách – SŠ, SOU). Za oznámení se považuje zveřejnění pořadí
přijatých žáků po přijímacích zkouškách. Zápisový lístek podá uchazeč do 10 pracovních dní
ode, kdy se dozvěděl o přijetí

termíny přijímacích zkoušek
čtyřleté maturitní obory

I. termín

12. 4. 2021

II. termín: 13. 4. 2021

víceletá gymnázia

I. termín:

14. 4. 2021

II. termín: 15. 4. 2021

náhradní termín:

I. termín:

12. 5. 2021

II. termín: 13. 5. 2021

Informace se můžou měnit v závislosti na vývoji epidemiologické
situace a nařízeních vydaných MŠMT, vládou ČR. Sledujte, prosím,
naše webové stránky.

