
 

PŘIHLAŠOVÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky (na dvě 

střední školy nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy). 

 

Vycházející žáci naší školy obdrží předvyplněné přihlášky, doplní si pouze zvolenou školu               

a obor. 

 

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy 

vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2021. 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

V přijímacím řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou se obvykle koná jednotná 

přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotné přijímací zkoušky se 

konají 12. a 13.dubna 2021 (čtyřleté obory vzdělávání). Každý uchazeč může jednotnou 

zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním 

pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. 

 

Uchazečům bude umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku na každé ze zvolených škol                            

a do výsledku přijímacího řízení na obou školách se uchazeči bude zohledňovat pouze lepší 

výsledek z obou termínů, bez ohledu na to, na které škole jednotnou zkoušku vykonal. 

Pokud se uchazeč nebude moci v prvním nebo druhém termínu dostavit ke konání testů, 

například z důvodu nemoci, a svou nepřítomnost řediteli dané školy řádně omluví, bude moci 

konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu: 12. května a 13. května 2021. 

 

Přípravu zadání testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, odkaz:  

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani  

(testová zadání k procvičování didaktických testů). 

 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NEBO NEPŘIJETÍ 

 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách příslušné školy                           

a v prostorách střední školy v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2021. 

V případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních 

dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů.                       

V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni 

konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům 

nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí                               

o nepřijetí.  

V letošním roce je v kompetenci ředitele SŠ, zda a v jaké podobě se přijímací zkoušky na jeho 

škole budou konat.  

 

 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani


Má 3 možnosti:  

a) využít jednotnou přijímací zkoušku organizovanou Centrem pro zjišťování výsledků 

vzdělávání  

b) vyhlásit a konat školní přijímací zkoušku dle kritérií přijímacího řízení 

c) zrušit jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky 

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu 

žáků. Počet kol není omezen.                                                                                                                                       

Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání na 

středních školách zřizovaných krajem budou zveřejněny na webových stránkách kraje. Dále 

budou k dispozici na odboru školství krajského úřadu. 

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole, musí svůj úmysl stát se žákem 

příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit 

odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky 

rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze 

přijmout jiného uchazeče.  

 

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení.  

 

Zpracovala dne 22.1.2021 Mgr. Hana Kvapilová, výchovná poradkyně ZŠ a MŠ Bez hranic, 

pracoviště ZŠ Mšec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


