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Střední školy v DKO nabídnou své obory
Podevatenácté se sejdou 13. listopadu v prostorách DKO Jihlava střední školy z Vysočiny i dalších regionů,
aby zejména žákům 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodičům představily
své obory pro příští školní rok.
Přehlídka středních škol oblasti
Vysočiny přiblíží osobní prezentací
na stáncích i prostřednictvím propagačních materiálů zaměření, obory,
prostředí, podmínky ke studiu i úspěchy absolventů škol. Na přehlídce najdou inspiraci také studenti středních
škol, kteří si chtějí kvalifikaci rozšířit
studiem na vyšších odborných školách.
Většina středních škol v kraji se už
připojila k pilotnímu projektu jednotných přijímacích zkoušek. Řádný termín přijímacích zkoušek ve školním
roce 2015/16 je stanoven pro první
kolo na 22. až 30. duben 2016.
V případě centrálně zadávaných a
vyhodnocovaných testů je možné
tento termín předsadit o maximálně pět pracovních dnů. Škola, která
využije přijímací testy Scio, uskuteční
přijímací zkoušky v termínech: 1. řádný termín 18. dubna 2016, 2. řádný
termín 19. dubna 2016, náhradní termín bude zveřejněn.
Pro první kolo přijímacího řízení
(podávají se v něm 1 až 2 přihlášky)
je třeba podat přihlášky do 15. března
2016 (na obory s talentovou zkouškou už do 30. listopadu 2015). Druhé
a další kola přijímacího řízení (zde je
možný neomezený počet přihlášek)

vyhlásí jednotlivé školy podle toho,
jak se jim podaří naplnit kapacitu.
Přihlášku podává zákonný zástupce
nezletilého uchazeče řediteli střední
školy. Základní škola na přihláškách
potvrzuje prospěch žáka.
Pokud se budou termíny přijíma-

cích zkoušek na školy, které si uchazeč vybere, překrývat, bude se muset
rozhodnout pro obor, kterému dává
přednost. Stejný termín konání přijímací zkoušky do jiného oboru totiž
není důvodem pro využití náhradního termínu.

Náhradní termín může uchazeč o
studium využít pouze v případě vážných důvodů, např. nemoci. Svou
neúčast ve zvoleném termínu musí
do tří dnů řádně písemně omluvit
řediteli školy.
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