INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ
V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - PRO VŠECHNY OBORY
Vážení rodiče, uchazeči,
v reakci na vyhlášení nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti
žáků základních škol vzhledem k nepříznivé epidemiologické situace MŠMT provedlo další úpravy
přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 následovně:
Informace pro uchazeče, kteří budou dělat přijímací zkoušky:
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky - 3. května 2021, (následně 1. náhradní termín JPZ
2. června 2021)
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky - 4. května 2021, (následně 2. náhradní termín JPZ
3. června 2021)
Informace pro všechny uchazeče (učební obory, maturitní obory, nástavbové studium):
 vyhlášení výsledků u učebních oborů 19. května 2021
 vyhlášení výsledků u maturitních oborů a nástavbového studia - nejdříve 19. května 2021
a nejpozději do 21. května 2021
Odevzdávání zápisového lístku - učební obory + maturitní obory
 učební obory - od 19. května 2021
 maturitní obory - ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (seznam bude zveřejněn
nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 21. května 2021)
Vyplněný „Zápisový lístek“ můžete odevzdat (po dobu 10 pracovních dnů) následovně:
 odeslat (doporučeně) poštou na adresu školy - Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín.
 osobně (na vrátnici školy nebo vhozením do poštovní schránky školy, nutné sledovat webové
stránky školy, kde budou vkládány průběžné informace o chodu školy).
Odevzdávání "čestného prohlášení o nástupu ke studiu“ - nástavbové studium
 nástavbové studiu - ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (seznam bude
zveřejněn nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 21. května 2021)
Vyplněné „čestné prohlášení o nástupu ke studiu“ můžete odevzdat následovně:
 odeslat (doporučeně) poštou na adresu školy - Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín.
 osobně (na vrátnici školy nebo vhozením do poštovní schránky školy, nutné sledovat webové
stránky školy, kde budou vkládány průběžné informace o chodu školy).
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