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ДУНД СУРГУУЛЬ – БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ, 
ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТ

Та 2 бүртгэлийн маягт явуулж болно. Бүртгэлийн маягтаа нэг эсвэл 2 өөр сургуульд 
явуулж болно. Бүртгэлийн маягт д;ээр сургуулиудыг ямар дарааллаар бичих нь хамаагүй. 
Энэ нь нэгийг нь нөгөөгөөс нь илүүд үзээгүй гэсэн үг юм. 
Танд элсэлтийн шалгалтын урилга ирэх болно. Элсэлтийн шалгалтууд дараах өдрүүдэд болно:

Дунд сургуульд орох бүртгэлийн маягтаа 2022 оны 3-р сарын 1 
дотор явуулна.

Дөрвөн жилийн  мэргэжлийн болон ичнэ 
ангийнх – 2022 оны 4-р сарын 12 болон 13 нд 

(нөхөн шалгалт 2022 оны 5-р сарын 10 болон 11 нд).
Зургаан болон найман жилийн гимназийнх – 

2022 оны 4-р сарын 19 болон 20 нд.

Элсэлтийн шалгалтыг шалгалтын хоёр өдөр хоёуланд нь өгч болно. Шалгалт бүрийн хариуг 
үнэлсний дараа, сургууль илүү сайн дүнгийг тооцно.

Элсэлтийн шалгалт нь хоёр бичгийн шалгалтаас бүрдэнэ – чех хэл, уран зохиол (60 минут) 
мөн математик (70 минут). Шалгалтын хувилбарууд нь боловсролын салбарт өөр өөр байна. 
Хоёр шалгалтын дээд оноо нь 50 оноо. Элсэлтийн босгыг сургууль өөрөө тогтооно. Эдгээр 
шалгалтын дүнгээс гадна, сургуулийн өмнөх боловсролын үр дүн эсвэл янз бүрийн тэмцээн, 
олимпиадад амжилттай оролцсон гэх мэтийг харгалзан үздэг.олимпиадад амжилттай оролцсон гэх мэтийг харгалзан үздэг.

Хэрвээ та элсэлтийн шалгалтад ирэх боломжгүй, жишээ нь: өвчний улмаас бол тухайн сургуулийн 
захиралд мэдэгдэх хэрэгтэй. Сургуулийн захирал мэдэгдлийг зөвшөөрсөн тохиолдолд, 
элсэлтийн шалгалтаа нөхөн шалгалтын өдөр өгөх боломжтой.

Элсэлтийн тасалбар (Zápisové lístky) – энэхүү тасалбарыг сурдаг бага сургуулиасаа аваад, 
элсэн орсон дунд сургуульдаа хүлээлгэнэ өгөх юм. Хэрэв та 2 бүртгэлийн маягт явуулан 2 
сургуульд, 2 мэргэжлээр элссэн бол 1 сургууль/мэргэжил сонгон тухайн сонгосон сургуульд 
элсэлтийн тасалбараа хүлээлгэн өгнө.

Элсэлтийн шалгалтын 2-р тойрог – хэрвээ та аль нэг нь сургуульд орж чадаагүй бол 2-р тойрогт 
элсэлтийн шалгалт өгөх хүсэлт гаргаж болно. Гэхдээ элсэлтийн шалгалтын 2-р тойргийг бүх 
сургуулиуд бичдэггүй учир дараах цахим хуудсыг хянах шаардлагатай www.kr.ustecky.cz.


