
Informace k přijímacímu řízení 
pro zákonné zástupce 



Výběr studijních a učebních oborů 
 
Zákonní zástupci písemně předají výchovné 
poradkyni výběr dvou středních škol a studijních 
nebo učebních oborů do 15.1. 2021. 
Je nutné uvádět celý název školy, adresu, název 
oboru a kód oboru.  
Přihlášky vám budou nachystány ve škole na začátku 
února ( termín předání přihlášek vám bude sdělen) 



Podání přihlášky  
 
• v 1. kole nejvýše dvě přihlášky (to platí i pro žáky, kteří podávali 

dvě přihlášky na talentové zkoušky, 2+2)  
• do 30. listopadu (obor s talentovou zkouškou)  
• do 1. března (ostatní obory)   
• jednotnou zkoušku k přijímacímu řízení lze konat až 
2krát (na jedné škole 2krát jen při podání dvou přihlášek do různých oborů 

vzdělání, příp. odborných zaměření). 
 
 



V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč 
podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost 
rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího 
řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od 
obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. V případě, že 
počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám 
rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole 
vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. 
 Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která 
budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých 
škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 
s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním 
způsobem. 
( platí zatím pouze školní rok 2020/2021) 
 
 



Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašle 
ředitel školy uchazeči nejpozději 
 14 dní před termínem konání zkoušek. 
 
Jednotné testy 
český jazyk + literatura – písemný test 60 minut 
matematika  - písemný test 70 minut 
 
 
 



Termíny konání jednotné přijímací zkoušky 
 
12. a 13.4.2021 do čtyřletých oborů s maturitní 
zkouškou 
14. a 15.4.2021 pro víceletá gymnázia 
 
Náhradní termín 
12. a 13.5.2021 
( pouze pro žáky, kteří se nemohli účastnit jednotné přijímací zkoušky v řádném 
termínu z důvodu nemoci, byli  řádně omluveni u ředitele SŠ zákonným zástupcem a 
ten doručil i písemné potvrzení lékaře o nemoci) 

 
 
 



Kritéria přijímacího řízení na SŠ 
• vysvědčení z předchozího vzdělávání  

•studijní výsledky na  vysvědčení za druhé pololetí 
školního roku 2019/2020 nebudou započítávány 
 Výsledek jednotné přijímací zkoušky (je-li součástí 
přijímacího řízení) 
• 40 % pro obor Gymnázium se sportovní přípravou 
• 60 % pro ostatní obory  
• hranice úspěšnosti není stanovena (může ji stanovit 
ředitel školy nebo KÚ) 
• výsledek školní přijímací zkoušky (je-li stanovena)  



Zápisový lístek 
 
- své rozhodnutí studovat na dané střední škole 
potvrdíte odevzdáním zápisového lístku 
 
- zápisový lístek obdržíte proti podpisu u třídních 
učitelů ve stanoveném termínu, který vám bude 
sdělen ( při převzetí přihlášek na SŠ) 
 
 



 
Vzor zápisového lístku 

 



Kdy odevzdat zápisový lístek 
 
- zápisový lístek NEVYPLŇUJTE dřív, než 
bude žák přijat na střední školu. 
 Teprve potom vyplníte školu do 1.odstavce 
a zápisový lístek odevzdáte nejpozději  
do 10 dnů od zveřejnění výsledků 
 ( ty SŠ uvede na svých webových stránkách) 


