Termíny konání přijímacích zkoušek na střední školu
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Forma studia: denní

1. kolo přijímacího řízení

ŘÁDNÝ TERMÍN
Středa 3. 6. 2020
1. TERMÍN ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, 1. skupina
Čtvrtek 4. 6. 2020 1. TERMÍN ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, 2. skupina
Pátek 5. 6. 2020
2. TERMÍN ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
 Uchazeč, který koná jednotnou přijímací zkoušku (testy ČJL, MAT) na naší škole (viz níže),
koná školní přijímací zkoušku (ověřování hudebních a jazykových předpokladů) v 1. termínu.
Vzhledem k velkému počtu takových uchazečů a povinnosti dodržet hygienická opatření budou tito
uchazeči rozděleni do dvou skupin. První skupina koná školní přijímací zkoušku ve středu 3. 6.
2020, druhá skupina koná školní přijímací zkoušku ve čtvrtek 4. 6. 2020.
 Uchazeč, který koná jednotnou přijímací zkoušku (testy ČJL, MAT) na jiné škole (viz níže),
koná školní přijímací zkoušku (ověřování hudebních a jazykových předpokladů) v 2. termínu,
tedy v pátek 5. 6. 2020.
 Rozdělení do skupin určí škola a je pro uchazeče závazné, nelze je z organizačních důvodů
měnit. Uchazeči budou informováni o rozdělení do skupin v pozvánce ke školní přijímací zkoušce,
kterou obdrží emailem i poštou. Pozvánka bude rozeslána nejpozději 5 pracovních dnů před
termínem školní přijímací zkoušky v řádném termínu.
Pondělí 8. 6. 2020 JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (testy ČJL, MAT)
 Uchazeč, který uvedl naši školu na 1. místě na přihlášce, koná jednotnou přijímací zkoušku na naší
škole 8. 6. 2020.
 Uchazeč, který sice uvedl naši školu na přihlášce jako druhou v pořadí, ale zároveň na první místo
v přihlášce uvedl nematuritní obor na jiné škole, ten také koná jednotnou přijímací zkoušku na naší
škole 8. 6. 2020.
 Uchazeči bude zaslána pozvánka k jednotné přijímací zkoušce, ve které bude určena učebna, v níž se
testy budou psát, a čas zkoušek.
NÁHRADNÍ TERMÍN
 Určen pouze pro uchazeče, kteří se pro vážné důvody nedostavili k řádnému termínu přijímací
zkoušky (jednotné nebo školní) a svoji neúčast písemně omluvili nejpozději do 3 dnů od termínu,
ve kterém ji měli konat, ředitelce školy. Tito uchazeči konají přijímací zkoušku v náhradním
termínu.
 Uchazeči bude zaslána pozvánka k přijímací zkoušce poštou i emailem nejpozději 5 pracovních
dnů před termínem konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.
Pátek 19. 6. 2020
náhradní termín 1. termínu školní přijímací zkoušky
Pondělí 22. 6. 2020 náhradní termín 2. termínu školní přijímací zkoušky
Úterý 23. 6. 2020
náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (testy ČJL, MAT)
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