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Bạn có thể nộp 2 đơn. Bạn có thể nộp vào cùng 1 trường hoặc 2 trường khác nhau. Bạn viết trường 
nào vào đơn trước cũng được. Viết trường nào trước không có nghĩa là trường đó bạn ưu tiên muốn 
vào hơn trường kia. 

Bạn sẽ nhận được thư mời tham dự thi tuyển sinh. Thi tuyển sinh sẽ được tổ chức trong các ngày sau:

Thời hạn nộp đơn vào trường trung học đến hết ngày 1. 3. 2022. 

Các ngành học 4 năm và các ngành học nâng cao - 12.4.2022/13.4.2022 
(ngày thay thế  10.5.2022/11.5.2022.

Các ngành học 6 năm và 8 năm của trường phổ thông 
trung học - 19.4.2022/20.4.2022.

Bạn có thể tham dự thi tuyển sinh cả hai ngày. Sau khi đánh giá kết quả các bài thi, nhà trường sẽ chọn kết quả 

tốt nhất. 

Bài thi gồm 2 bài viết trắc nghiệm - từ môn tiếng Séc và văn học (60 phút) và từ môn toán (70 phút). Có các đề 

thi khác nhau cho các  ngành học khác nhau. Điểm cao nhất cho cả 2 bài thi là 50 điểm. Số điểm thi trúng tuyển 

do nhà trường tự quy định. Ngoài kết quả các bài thi, nhà trường cũng xem kết quả học tập của các năm học 

trước hoặc thành tích trong các cuộc thi khác nhau, thi olympia và vv...vv...  

Nếu bạn không thể đến thi tuyển sinh,Nếu bạn không thể đến thi tuyển sinh, ví dụ vì lý do sức khoẻ, bạn cần xin phép hiệu trưởng của trường. Nếu 

hiệu trưởng công nhận lý do, bạn có thể thi vào ngày thi thay thế. 

Giấy xác nhận nhập học  (Zápisový lístek) - đó là giấy mà bạn sẽ nhận ở trường phổ thông cơ sở mà bạn 

đang học và bạn sẽ nộp nó cho trường trung học mà sẽ nhận bạn và bạn sẽ đi học ở đó. Nếu bạn nộp 2 đơn 

và bạn sẽ được nhận vào cả 2 trường, hay 2 ngành, bạn hãy chọn 1 trường / ngành và nộp Giấy xác nhận 

nhập học ở trường phổ thông cơ sở cho trường trung học mà bạn chọn.

Vòng 2 của kỳ thi tuyển sinh - trong trường hợp bạn không được nhận vào bất kỳ trường nào, bạn có thể 

nộp đơn để tham gia thi tuyển sinh vòng 2. Bạn cần theo dõi cơ hội thi này trên trang web  

https://www.kr-ustecky.cz/ để xem liệu tất cả các trường có thông báo thi vòng 2 không. 


