
DŮLEŽITÉ TERMÍNY – obory vzdělání s maturitou  

 

do 1. března 2021 odevzdat přihlášku ke studiu  

(možnosti doručení: osobně nebo poštou na adresu školy:  ISŠ Jesenice, Žatecká 1, 270 33 Jesenice, 

nebo datovou schránkou, pokud je zřízena přímo na jméno zákonného zástupce uchazeče)  

 

do 8. března 2021může ředitel školy rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky, pokud počet 

podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů  

 

do 15. března 2021 vydá žákovi základní škola zápisový lístek, pokud uchazeč není žákem základní 

školy, zažádá o jeho vydání  na krajském úřadě dle místa bydliště.  

do 19. března 2021 - uchazečům o studium (zákonným zástupcům) budou na mailovou adresu 

uvedenou v přihlášce zaslány podrobné informace a oznámeno registrační číslo, pod kterým uchazeč 

celé přijímací řízení absolvuje, a případné sdělení o nekonání školní přijímací zkoušky z důvodu 

nižšího počtu přihlášek než je stanovený počet přijímaných žáků. 

14. dubna 2021 - 1. termín konání školní přijímací zkoušky (pokud se bude konat) 

15. dubna 2021 – 2. termín konání školní přijímací zkoušky (pokud se bude konat) 

28. dubna 2021 do 12:00 hod.  - dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., mají uchazeči a jejich 

zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním 

28. dubna 2021 ve 12:00 hod. budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách 

školy pod přiděleným registračním číslem. Škola písemně rozesílá na dodejku do vlastních rukou jen 

rozhodnutí nepřijatým uchazečům! 

do 12. května 2021 odevzdat zápisový lístek  (do 10-ti pracovních dnů od vyhlášení výsledků školou 

V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat 

na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala. 

__________________________________________________________________________________ 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY – obory s výučním listem 

 

do 1. března 2021 odevzdat přihlášku ke studiu  

(možnosti doručení: osobně, písemně na adresu školy:  ISŠ Jesenice, Žatecká 1, 270 33 Jesenice, 

datovou schránkou, pokud je zřízena přímo na jméno zákonného zástupce uchazeče)                                                           

 

do 15. března vydá žákovi základní škola zápisový lístek, pokud uchazeč není žákem základní školy, 

zažádá o jeho vydání  na krajském úřadě dle místa bydliště.  

 

do 19. března 2021 - uchazečům o studium (zákonným zástupcům) budou  na mailovou adresu 

uvedenou v přihlášce zaslány podrobné informace a oznámeno registrační číslo, pod kterým uchazeč 

celé přijímací řízení absolvuje 

 



22. dubna 2021 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy pod 

přiděleným registračním číslem. Škola písemně rozesílá na dodejku do vlastních rukou jen rozhodnutí 

nepřijatým uchazečům! 

do 7. května 2021 odevzdat zápisový lístek (do 10-ti pracovních dnů od vyhlášení výsledků školou 

V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat 

na střední školu, která ho ke vzdělávání přijala. 

 

 

 

 


