Termíny konání jednotné přijímací zkoušky
ve školním roce 2020/2021 (pro přijetí pro školní rok 2021/2022)
Volba školy
V adresáři www.stredniskoly.com rejstříku škol nebo přes libovolný vyhledávač najdete stránky
dané školy. I jejich vzhled, přehlednost a zejména aktuálnost
dat vám mohou o škole hodně napovědět.
Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021
je podrobně popsáni na odkaze níže:
https://www.atlasskolstvi.cz/prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani

Zahájení přijímacího řízení
Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ,
v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky.
Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března 2021.
U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu 2020.
Pokud využijete možnosti podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné ji podat na obě vybrané školy a do
obou přihlášek uvést druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte.
Důležité jsou zejména:
Kód a název oboru (např. 79-41-K/41 gymnázium)
IZO školy (9-místné číslo)
Obojí najdete na webových stránkách vámi vybrané školy nebo v rejstříku škol.
Přihlášky
Za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní
způsobilosti) a včasné podání přihlášky plně odpovídá zákonný zástupce žáka a to i v případě, že
přihlášku vytiskne naše škola a zákonný zástupce ji „pouze“ zkontroluje.
Naše škola nabízí možnost vytištění přihlášky s daty načtenými ze školního systému BAKALÁŘ.
Pokud využijete této služby naší školy, dodejte přesné údaje stran škol/školy, na kterou se žák
hlásí – název a adresa školy a kód studia…
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021
https://www.msmt.cz/file/53812/
Další kola přijímacích zkoušek stanoví ředitelé příslušných škol.
Zápisový lístek
Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané
střední škole. Zákonný zástupce (rodič) si vyzvedne zápisový lístek v ředitelně školy – Tyršova 136.
Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí žák odevzdáním zápisového lístku řediteli
školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí.
Pokud tak žák neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být

přijatý někdo jiný. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, toto neplatí v případě,
že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Odkazy
Info z MŠMT
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Zajímavé odkazy
Stránka, kde jsou státní testy na přijímací zkoušky z Čj a M z minulých let s výsledky i způsobem
hodnocení: https://www.statniprijimacky.cz/
Scio – testy na nečisto: https://www.scio.cz/?gclid=EAIaIQobChMIt66R0e47AIVA_hRCh335AW_EAAYAiAAEgJozPD_BwE
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