
Harmonogram přijímacího řízení na SŠ pro rok 2019/2020 

 
 7. 1. 2020- schůzka rodičů a žáků 5., 7. a 9. tříd k přijímacímu řízení a rozdání zápisových lístků 

rodičům oproti podpisu (pí Picková) 

 

 do 24. 1. 2020 -  žáci odevzdají podklady pro vyplnění přihlášek příslušným třídním učitelům (Črv, 

Kož, Vče, Bel, Sta, Kříž, Raa, Rei, Znt, Šru) 

 

 od 24. 1. do 31. 1. 2020 – vyplní třídní učitelé přihlášky v programu Bakaláři (Črv, Kož, Vče, Bel, Sta, 

Kříž, Raa, Rei, Znt, Šru) 

 

 od 3. 2. do 7. 2. 2020 – tisk přihlášek (Jan) 

 

 od 10. 2. do 13. 2. 2020 – kontrola přihlášek výchovnou poradkyní 

 

 od 14. 2. do 19. 2. 2020 – si žáci vyzvednou dvě přihlášky u příslušných třídních učitelů (poplatek za 

1 kus 10,- Kč) 

 

 do 14. 2. 2020 – možnost ověření známek na vlastním tiskopisu přihlášky (poplatek za 1 kus 30,- Kč) 

 

 do 1. 3. 2020 - rodiče odevzdají přihlášky řediteli střední školy 

 

 Vyhlášení kritérií pro přijetí do oborů vzdělání ředitelem školy nejpozději 31. ledna 2020 

  Na www.cermat.cz  ilustrační testy 

 Odeslání pozvánky k vykonání jednotné přijímací zkoušky uchazečům ředitelem školy nejpozději 14 

kalendářních dní před jejím konáním  

 Termín konání 1. termínu jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 14. dubna 2020 

 Termín konání 1. termínu jednotné zkoušky – víceletá gymnázia 16. dubna 2019 

 Termín konání 2. termínu jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 15. dubna 2020 

 Termín konání 2. termínu jednotné zkoušky – víceletá gymnázia 17. dubna 2020 

 Odeslání pozvánky k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky ředitelem střední školy 

nejpozději do 7 kalendářních dnů před jejím konáním  

 Termín konání 1. náhradního termínu – čtyřleté obory i víceletá gymnázia 13. května 2020 

 Termín konání 2. náhradního termínu – čtyřleté obory i víceletá gymnázia 14. května 2020 

 

 do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí rodiče odevzdají zápisový lístek  

 

 v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen 

 

 do 6. 6. 2020 – evidence přijetí žáků na SŠ v programu Bakaláři (Črv, Kož, Vče, Bel, Sta, Kříž, Raa, 

Rei, Znt, Šru) 

 

V Písku dne 18. 10. 2020                                                            Drahomíra Nedomová   

                                                                                                           výchovná poradkyně 

http://www.cermat.cz/

