Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021
• V přijímacím řízení do oborů vzdělá ní s maturitní zkouškou se povinně koná jednotná přijímací
zkouška z českého jazyka a z matematiky.
• Jednotná zkouška se nekoná do oborů s talentovou zkouškou, výjimkou je Gymná zium se sportovní
přípravou.
• V prvním kole mů že uchazeč podat až 2 přihlá šky (v dalších kolech není počet přihlá šek omezen).
• Pokud uchazeč podá dvě přihlá šky, koná dvakrá t zkoušku, do hodnocení se mu započítává vždy
lepší výsledek písemného testu z obou předmětů .

• Testy jednotné zkoušky, jejich přípravu, zpracová ní a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro
zjišťová ní výsledků vzdělává ní - Ilustrační testy k přijímacím zkoušká m naleznete na strá nká ch
www.cermat.cz

• Pozvá nku ke zkoušce pro 1. kolo zasílá ředitel SŠ 14 před jejím koná ním.
• Nezávisle na jednotné přijímací zkoušce mů že ředitel SŠ stanovit ještě školní přijímací zkoušku
(obsah a formu stanovuje ředitel školy).
Ředitel SŠ hodnotí uchazeče podle:
• Výsledků jednotné přijímací zkoušky

• Hodnocení z předchozího vzdělává ní (vysvědčení ze ZŠ za poslední 3 pololetí) POZOR! Hodnocení
vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/2020 tzv. Covidové vysvědčení se ruší

• Výsledků školní přijímací zkoušky (pokud se koná )
• Případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zá jmy uchazeče
(výsledky v oborových soutěžích, získané dílčí kvalifikace či vzdělá ní).
Ředitel SŠ zveřejní pro1. kolo přijímacího řízení:jednotná kritéria přijímá ní, způ sob jejich
hodnocení a počet přijímaných uchazečů do 31. 10. 2020 (pro obory s talentovou zkouškou, do 31. 1.
2021 (pro ostatní obory)

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
1. termín
pondělí 12. dubna 2021 – pro čtyřleté obory
středa 14. . dubna 2021 – pro šestiletá a osmiletá gymná zia
2. termín
úterý 13. dubna 2021 – pro čtyřleté obory
čtvrtek 15. dubna 2021 – pro šestiletá a osmiletá gymná zia
! V prvním termínu koná uchazeč zkoušku na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí,ve
druhém termínu na škole uvedené ve druhém pořadí!
Náhradní termíny pro vykonání jednotné zkoušky: 1. termín: 12. 5. a 2. termín 13. 5. 2021
Termíny talentových zkoušek (TZ):
2 termíny v období:
– na uměleckých školá ch: 2. – 15. 1. 2021
– na konzervatoři: 15. 1. 2020 – 31. 1. 2021

– na Gymná ziu se sportovní přípravou: 2. 1. – 15. 2. 2021
Ž á k, který se hlá sí na školu s talentovou zkouškou, mů že podat 2 přihlá šky na obor s talentovou
zkouškou a 2 přihlá šky na obory bez talentové zkoušky.

Stejný termín pro koná ní přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru nebo na jiné škole
nemů že být dů vodem pro stanovení náhradního termínu.

Přijímací řízení pro ostatní obory vzdělání (bez maturitní zkoušky) se koná v období 22. 4 – 30.
4. 2021. Informace o kritériích přijímá ní a počtu přijímaných uchazečů najdete na strá nká ch příslušné
školy.

Přihláška na SŠ
V prvním kole přijímacího řízení mů že uchazeč podat nejvýše 2 přihlá šky.

• Ž á ci obdrží přihlá šky od výchovného poradce začátkem února
• Do obdržených přihlá šek doplníte školu a obor vzdělá ní, zajdete k lékaři pro potvrzení ke

způ sobilosti ke studiu na zvolené střední škole a vrá títe zpět do školy ke kontrole, orazítková ní a
podepsá ní v době od 2. 2. 2021 – 20. 2. 2021

• Výchovný poradce žá kovi přihlá šky vrá tí a zá konný zá stupce je odevzdá na SŠ (osobně nebo poštou
– vždy doporučeně) do 30. 11. 2020 (do oborů s TZ), do 1. 3. 2021 (do oborů bez TZ)

• Pokud uchazeč podává 2 přihlá šky, uvede na každé přihlá šce ú daje o škole, kam podává druhou
přihlá šku, školy musí být na obou přihlá škách uvedeny ve stejném pořadí.

• Součá stí přihlá šky mohou být kopie diplomů ze soutěží a olympiá d (na okresní a krajské ú rovni) a
kopie certifiká tů či dokladů o získaných dílčích kvalifikacích nebo o dosaženém dalším vzdělá ní př.
v ZUŠ - informace o možném bodovém bonusu najdete na strá nkách dané SŠ
• Rodiče žá ků se speciá lními vzdělávacími potřebami mohou žá dat školské poradenské zařízení (PPP,
SPC) o doporučení k ú pravě podmínek v přijímacím řízení (přiklá dá se k přihlá šce jako příloha).
Zápisový lístek (ZL)

•

ZL slouží k zapsá ní žá ka na SŠ, kam byl přijat ke studiu a kam chce nastoupit

• Ž á k obdrží ZL na ZŠ (koncem ú nora)
• Výchovný poradce připraví předá ní ZL proti podpisu (pečlivě doma uschovat)
• V případě ztrá ty ZL kontaktuje zá konný zá stupce výchovného poradce
• Na ZL vyplň te ná zev oboru a školy, kterou si žá k zvolí ke studiu, ZL odevzdejte řediteli střední školy
do 10 pracovních dnů ode dne ozná mení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdíte-li tuto volbu do
stanovené lhů ty, vzdává te se tím práva být přijat a místo je nabídnuto dalšímu uchazeči.

• Zá pisový lístek mů že uchazeč uplatnit jen jednou! To neplatí v případě:
1. že uchazeč chce uplatnit zá pisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolá ní proti nepřijetí.
2. že uchazeč uplatnil zá pisový lístek do oborů vzdělává ní s talentovou zkouškou a ná sledně byl přijat
ke vzdělá ní na škole bez talentové zkoušky (chce sem nastoupit) - v tom případě si mů že ZL z pů vodní
školy stá hnout

Rozhodnutí o přijetí:
• Ř editel SŠ zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů . Zá konným zá stupců m nepřijatých
žá ků odešle rozhodnutí o nepřijetí. Přijatým žá ků m žá dné rozhodnutí neposílá ! Seznam přijatých
zveřejní na přístupném místě ve škole a na internetových strá nká ch školy, zveřejněním seznamu se
považuje rozhodnutí o přijetí za ozná mené.
• Pořadí uchazečů se zveřejň uje pod registračním číslem, které je žá kovi přiděleno v den koná ní
zkoušky.
Odvolání uchazeče:
• Odvolá ní se podává písemně řediteli střední školy, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení
rozhodnutí a ředitel školy ná sledně odvolá ní postupuje krajskému ú řadu.
• Krajský ú řad rozhoduje o odvolá ní proti rozhodnutí ředitele školy.

• Přesný vzor odvolá ní není stanoven, možné vzory odvolá ní uvá dějí některé SŠ
Další kola přijímacího řízení:
• Vyhlašuje ředitel školy k naplnění předpoklá daného stavu žá ků .
• Pokud ředitel školy vyhlá sí další kola přijímacího řízení, oznámí KÚ počet volných míst a KÚ
zveřejní přehled škol.
• Možnost podat libovolný počet přihlá šek, v každé přihlá šce uvá díte už jen jednu školu
Užitečné webové stránky:
• www.infoabsolvent.cz
nabízí orientaci ve vzdělávací nabídce středních škol, možnosti uplatnění na trhu práce, profitest,
videouká zky k technickým oborů m vzdělá ní atd.
• www.atlasskolství.cz přehled studijních oborů středních, vyšších odborných, vysokých a jazykových
škol v ČR
• www.gwo.cz prů vodce světem povolá ní
• www.istp.cz prů vodce světem povolá ní (pracovní ná plň , uplatnění na trhu prá ce, prů měrné platové
ohodnocení…)
• www.budoucnostpovolani.cz informace o šancích na uplatnění v oboru
• http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo absolventi v evidenci Ú P podle škol a oborů
• www.scio.cz nabízí přípravu na přijímací zkoušky ve formě online testů , tištěných sad testů ,
cvičebnic, prezenčních kurzů a přijímaček nanečisto

V přijímacím řízení ZŠ zodpovídá pouze:
• za správnost zná mek, prů měrů , podepsá ní přihlá šky a orazítková ní
• za vyplnění hlavičky ZL, její podepsá ní ředitelem školy a orazítková ní
Za vše ostatní, co souvisí s přijímacím řízením, zodpovídá zákonný zástupce žáka.
Zá kladní škola v tomto ohledu plní pouze poradenskou funkci.
Po ukončení přijímacího řízení sdělí žák VP na jakou střední školu odevzdal zápisový lístek.

