Přijímací řízení krok za krokem 2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo od školního roku 2017/2018 konání
povinné jednotné zkoušky. Povinná jednotná zkouška se týká oborů s maturitní
zkouškou. Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou
zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů
vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělání v konzervatoři.
Termín jednotné zkoušky v maturitních oborech: 12. – 28. 4. 2021
Termín jednotné zkoušky v ostatních oborech vzdělávání: 22. - 30. 4. 2021
Přesný termín jednotné zkoušky v maturitních oborech stanoví MŠMT do 30. září 2020.
S pololetním vysvědčením dostává žák 1 - 2 přihlášky na SŠ a zápisový lístek. Uchazeč
může na přihlášku vyplnit jednu až dvě školy. Uchazeč, který podává přihlášku na dvě
střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu. Pořadí škol
dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné!
Přihlášky vyplňuje žák, prospěch potvrzuje škola. Požadavek na vyjádření lékaře o zdravotní
způsobilosti žáka vyjádří příslušná střední škola.
Přihlášku/y odevzdá zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka do 1. března 2021 na
střední školu /y, kam se hlásí (v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
do 30. listopadu 2020).
Kritéria a požadavky na přijímací řízení střední školy musí ředitel SŠ zveřejnit do 31. ledna
2021 (pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou do 31. října 2020).
Talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou budou konány od 2. do 15.
ledna 2021, talentové zkoušky na konzervatoři se konají od 15. ledna do 31. ledna 2021,
talentové zkoušky na gymnázia se sportovní přípravou budou probíhat od 2. ledna do 15.
února 2021.
V případech, kdy se uchazeč hlásí na dvě školy, koná žák jednotnou zkoušku na škole
uvedené na přihlášce na první pozici.
Pokud se uchazeč hlásí na první školu v pořadí, která neprovádí jednotnou zkoušku, a na
druhou školu v pořadí, která jednotnou zkoušku provádí, absolvuje jednotnou zkoušku ve
druhé škole v řádném termínu.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhodnotí testy žáka a výsledky odešle na obě
školy uvedené žákem na přihlášce, pokud se jednotných zkoušek účastní.
Přijímací řízení pro obory vzdělání s maturitní přípravou a obor vzdělání Gymnázium se
sportovní přípravou probíhá celostátně v termínu od 12. do 28. dubna 2021. Jednotné testy
pro maturitní obory jsou vyhodnoceny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zaslány
školám. Ostatní obory (obory vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky)
vyhlásí přijímací řízení v termínu od 22. do 30. dubna 2021. Vyhlášení výsledků přijímacího
řízení oborů bez maturitní zkoušky se uskuteční nejdříve 22. dubna 2021.
Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60% a v případě
přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40%.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel SŠ
jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů (rozhodnutí o přijetí se přijatým
uchazečům nevydává).
Nepřijatým uchazečům odešle ředitel SŠ rozhodnutí o nepřijetí.
Co dělat v případě přijetí na zvolený obor?
Zletilý žák nebo zákonný zástupce musí zaslat popř. osobně doručit do 10 pracovních dní ode
dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení zápisový lístek na příslušnou střední školu
(nebude-li zápisový lístek v této lhůtě doručen, škola může místo obsadit jiným uchazečem).
Zápisovým lístkem žák stvrzuje, že se od školního roku 2021/2022 stává studentem střední
školy, na kterou zápisový lístek odevzdal.
Odevzdaný zápisový lístek již nelze vzít zpět. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro
uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového
lístku zpět je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole
přijímacího řízení byl na základě odvolání žák přijat.
Co dělat v případě nepřijetí na zvolený obor?
Zletilý žák nebo zákonný zástupce může do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat
k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.
Zletilý žák nebo zákonný zástupce se může u ředitele příslušné SŠ zeptat na možnost přijetí
na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu
(neodevzdali zápisový lístek).
Žák sleduje další možnosti 2. kola přijímacích řízení na webových stránkách krajského
úřadu nebo vybrané školy.
Podrobnější informace jsou uvedeny a průběžně aktualizovány na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
Přejeme správnou volbu při výběru dalšího stupně vzdělávání.
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