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zahájení
nultých
ročníků
Praha,
Brno

říJEN

zahájení nultých
ročníků Ostrava,
zahájení přípravných kurzů
ekonomie, PA ČR,
angličtina

aktualizace údajů
VysokeSkoly.com

LISTopAD

pRoSINEC

harmonogram společné části
maturitní
zkoušky

pRoSINEC

zahájení semestrálních a maturitních
kurzů Ostrava

LEDEN

vychází časopis
KampoMaturite.CZ

zahájení
semestrálních
a maturitních
kurzů Praha, Brno

ÚNoR

28.2. uzávěrka
přihlášek
u většiny
veřejných
vysokých škol

ukončení
soutěže
MissMaturita.cz

BřEZEN

DUBEN

vychází časopis
KampoMaturite.CZ

zahájení
intenzivních
kurzů

KVěTEN

společná
část
maturitní
zkoušky

KVěTEN

praktické a talentové zkoušky
většiny pedagogických,
zdravotnických a tělovýchovných
oborů

DUBEN

přijímací zkoušky na umělecké obory
(leden, únor)

BřEZEN
profilová (školní)
část maturitní
zkoušky

ÚNoR

probíhají dny otevřených dveří většiny
vysokých škol

LEDEN

čERVEN

podání přihlášky
k opravnému
a náhradnímu
termínu maturity
do 25. června

konání většiny
přijímacích
zkoušek na
veřejné a státní
vysoké školy

maturitní
vysvědčení

čERVEN

Seminarky.CZ a Ctenarsky-denik.cz Maturitní otázky a další práce pro SŠ a VŠ ke stažení. Databáze 17 200 prací.

MissMaturita.CZ. Soutěž o nejkrásnější maturantku a maturanta. Probíhá 1.9.-31.3. On-line hlasování na stránkách soutěže.

KampoMaturite.CZ. Poradenství pro studenty. Aktuální informace. On-line přijímací testy k vyzkoušení. Knihy a publikace pro přípravu k maturitě a přijímačkám.

VysokeSkoly.CoM. Přehled škol a oborů. Uplatnění absolventů. Šance na přijetí. Náplně oborů a přijímacích zkoušek. Dny otevřených dveří.

časopis KampoMaturite.CZ. Jak vybrat vysokou školu a jak se na ni dostat, co dělat v případě nepřijetí. Prezentace jednotlivých škol a oborů.

SRpEN

zveřejnění
termínu a místa
konání náhradní
a opravné
maturitní
zkoušky

SRpEN

Aktuální stav k 20. 8. 2011

čERVENEC

prázdniny

čERVENEC

přípravné kurzy. 3x vyšší šance u přijímacích zkoušek. Nulté ročníky, semestrální přípravné kurzy, kurzy přípravy na státní maturitu. Od roku 1997, Praha, Brno, Ostrava.

startuje soutěž
MissMaturita.CZ

ZÁří

KampoMaturitě.cz

podání přihlášky
k maturitě
do 15. listopadu

vychází časopis
KampoMaturite.CZ

uzávěrka přihlášek
na některé
umělecké
a architektonické
obory

veletrh
Gaudeamus
Brno

Náhradní
a opravné maturitní zkoušky

LISTopAD

vychází
Učitelské noviny
s přehledem
vysokých škol

říJEN

zahájení školního
roku

ZÁří

hARMoNoGRAM MATURITNího RoKU 2011/2012
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