
       Kalendář deváťáka 

                                
od října      dny otevřených dveří na stř. školách a učilištích, návštěvy                                    

         náborářů ve škole, SLEDUJ INFORMACE NA  INTER- 

                            NETOVÝCH STRÁNKÁCH JEDNOTLIVÝCH ŠKOL  

               A NA NÁSTĚNCE 

 

30. 10. 2020        termín pro zveřejnění rozhodnutí o konání přij. zkoušky, o je- 

                            jím termínu, stanovených kritériích a předpokládaném počtu 

                            přijímaných uchazečů v případě oborů s talentovou zkouškou   

 

konec října         rozdání  informačních brožur - Atlas SŠ Moravskoslezského  

                            kraje, které zdarma zajišťuje každému žákovi ÚP Ostrava 
                            
říjen, listopad      seznámení s možnostmi vyhledávání informací na některých  

                             webových stránkách, exkurze  

 

1. - 15. 11. 2020   termín pro vyplnění přihlášek na umělecké SŠ (např. kon- 

                             zervatoř, výtv. obory), po potvrzení ředitelkou ZŠ doručí zá- 

                             konný zástupce přihlášky sám na zvolené školy do 30.11.2020 !!! 

 

 

 leden 2021          instrukce k vyplnění přihlášek ke studiu na SŠ 

 

2. - 15. 1. 2021   v prac. dnech talentové zkoušky na uměleckých  školách     

                         s výjimkou  konzervatoří (vyrozumění o termínu konání  

                           přijde na adresu uchazeče poštou nejpozději 14 dní předem)                                      

 

15.-31. 1. 2021   talentové zkoušky na konzervatořích (pozvánka přijde  nej- 

                          později 14 dní předem na adresu uchazeče), vydání zápisových lístků              

              (pouze 1 ks na žáka ) žákům přijatým na SŠ s talentovou zkouškou 

 

28. 1. 2021      ukončení   1. pololetí, vydání vysvědčení 

 

28. 1. 2021      termín pro zveřejnění rozhodnutí o konání přij. zkoušky, o je- 

                    jím termínu, stanovených kritériích a předpokládaném počtu 

                          přijímaných uchazečů v případě oborů bez  talentové zkoušky 
                           
1. - 15. 2. 2021  termín pro odevzdání vyplněných přihlášek ( max. 2 přihlášky) 

                            kariérovému poradci, po potvrzení ředitelkou ZŠ  doručí  zákonný 

                           zástupce přihlášky sám na zvolené školy do 28. 2. 2021 !!! 
  
březen – duben   výdej zápisových lístků žákům 9. tříd (každý obdrží pouze 1 ks) 

         2021 

 

 

1. 3. 2021      končí příjem přihlášek ke studiu na středních školách, do tohoto 

                      termínu musí být přihlášky doručeny zákonnými zástupci 

                      žáků na zvolené školy !!! 

 

Na počátku dubna 2021 by měl každý obdržet vyrozumění ze SŠ a SOU o průběhu 

přijímacího řízení (pozvání s termínem zkoušky, kritérii pro přijetí, kódem uchazeče 

přiděleným pro přij. řízení a pokyny ke zkoušce). 

 

druhá polovina dubna 2021 -  první kolo přijímacího řízení  - uchazeč bude vyrozuměn 

školou (seznam přijatých je zveřejněn do tří dnů na webových stránkách příslušné školy, 

nepřijatým přijde  dopis domů )       

 

Odvolání pro nepřijetí ( popř. rozpor ) na SŠ lze podat do 3 pracovních dnů od obdržení 

dopisu o nepřijetí 

 

Zápisový lístek je nutno odevzdat na školu, kam byl uchazeč přijat a kam se rozhodl 

nastoupit, do 10 pracovních dní od zveřejnění přijetí ke studiu. Lístek nelze vzít zpět 

s výjimkou dodatečného přijetí ke studiu  na odvolání v jiné SŠ. 

 

květen, červen  2021     druhá a další kola  přijímacího řízení 

 

Seznam škol a oborů pro 2. kolo přijímacího řízení bude  zveřejněn  na internetu                                    

www.msk.cz a  na stránkách  jednotlivých  SŠ (nutno již samostatně hledat informace), 

termín záleží na řediteli SŠ. Počet přihlášek je neomezen.  

 

 

 

Všichni žáci neprodleně po přijetí na SŠ a odevzdání zápisového lístku sdělí             

Mgr. Petře Johnové,  na kterou školu a obor nastoupí  v září 2021. 

 

 

 

http://www.msk.cz/

