· Nahlásit TU případný zájem o
podání přihlášky na SŠ s talent.
zk. (max. 2 kusy)
· Sledovat DOD na SŠ
· Atlas školství pro 9. r.
· IPS – návštěva se školou a možné

ÚNOR

· Přemýšlet o SŠ s talentovou
zkouškou
· Do konce měsíce budou
zveřejněny termíny jednotných
testů z Čj + M na SŠ s maturitou.
· Sledujte: www.cermat.cz

· Žáci obdrží dvě přihlášky s vyplněnými známkami,
razítkem školy a podpisem p. ředitele.
Nelze je kopírovat!
· Rodiče správně vyplní přední stranu (obě přihl.
budou shodné) a sami přihlášky předají na SŠ.
· Vzor viz web ZŠ!
· Do 1. 3. musí být přihlášky odevzdané na SŠ!!

BŘEZEN

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

CO ČEKÁ RODIČE A ŽÁKY 9. ROČNÍKU, PŘÍPADNĚ 5. NEBO 7. R.
SE ZÁJMEM O STUDIUM NA SŠ:

Lze k nim přiložit diplomy, které dítě získalo a
popřípadě závěry z vyšetření z PPP (včetně žádosti o
navýšení časového limitu), pokud je dítě má.

· Odevzdat přihlášku na SŠ s tal.
zk. do 30.11.
· 9.r. obdrží propagační materiály
SŠ
· Náboráři SŠ v jídelně ZŠ 22.11.
pro 8. a 9. r.

DUBEN

LISTOPAD

individuální konzultace k volbě SŠ:
tel. 350 150 352 / 3

· Přemýšlet o SŠ, jejich oborech a
možnostech po dokončení studia

KVĚTEN

PROSINEC

· Veletrh středních škol = Festival
vzdělávání (3. a 4.12.) na BVV

DOD = dny otevřených dveří
· Přijímací zkoušky na SŠ
s uměleckým zaměřením (2. – 15.
1., konzervatoře 15. 1. – 31. 1.
2022)
· Sledovat DOD na SŠ
· TU vydává Zápisový lístek
(termín upřesní TU)
· SŠ zveřejní kritéria přijímání na
SŠ

ČERVEN

LEDEN

· Sledovat DOD na SŠ

· Jednotné testy na SŠ s maturitou:
čtyřleté obory: 12. a 13. dubna 2022
šestileté a osmileté obory: 19. a 20. dubna 2022
· Přijímací řízení probíhá do 30. 4. 2022
Pokud je dítě přijato (SŠ to zveřejní např. na svém
webu), je nutné do 10 dní na SŠ odevzdat Zápisový
lístek.
· Náhradní termín jednotných testů na SŠ:
10. a 11. května 2022
· Pokud dítě nebylo přijato, mohou rodiče podat
odvolání (do 3 dnů) a zároveň vyhledat SŠ, které
vyhlásí 2. kolo přijím. řízení. Žáci mohou podat
libovolné množství přihlášek, o které zažádají ZŠ.

· Důležité adresy:
www.cermat.cz – info přijímací zkoušky, odvolání...
www.atlasskolstvi.cz – přehled SŠ
www.jmskoly.cz – info SŠ
www.scio.cz – příprava na SŠ
www.zsslapanice.cz – info přijímací zkoušky
www.vyberskoly.cz – info o SŠ
· Dotazy:
hana.trundova@zsslapanice.cz tel.: 725 452 459
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