
   Informace o průběhu přijímacího řízení ke studiu ve středních školách ve školním roce 2020/2021 

 

Jaké jsou termíny a co všechno je potřeba udělat, abyste na nic nezapomněli? 

 

V 1. kole přijímacího řízení ke studiu ve střední škole můžete podat až 2 přihlášky (na dvě různé školy nebo 

dva různé obory).   

 Podklady pro přihlášky obdrží žáci 8. 1. 2021 (16. 10. 2020) 

 Vyplněné podklady pro přihlášky odevzdají žáci třídnímu učiteli od 29. 1. do 8. 2. 2021 (do 15. 11. 2020) 

 Škola vytiskne a potvrdí  přihlášky a cca do týdne přihlášku obdržíte.  

 Podle kritérií přijímacího řízení, které nejpozději do 31. 1. 2021 (do 30. 10. 2020) musí zveřejnit každá 

střední škola, doplníte přihlášku o další doklady. Může to být například zpráva z pedagogicko-psychologické 

poradny, diplomy ze soutěží (pokud je SŠ při přijímacím řízení zohledňuje) ….                                                                                                                                                          

 Zjistěte si, co všechno bude součástí přijímacího řízení (jednotná zkouška, další zkouška např. z AJ, 

prospěch, …)! 

 Zjistěte si, jak budou jednotlivé části přijímacího řízení zohledněny! (60% jednotná zkouška - to je 

povinné, a dále např. 30% prospěch, 10% účast v soutěžích…)! 

 Přihlášky musíte nejpozději do 1. 3. 2021 (30. 11. 2020) doručit (osobně nebo prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb) na vybrané střední školy. 
  Zápisový lístek obdržíte do 15. 3. 2021 (do 30. 11. 2020). 

  Zápisový lístek v březnu (listopadu) neodevzdáváte. Pečlivě ho uložíte, budete ho potřebovat až 

v dubnu/květnu (lednu)!  

Dále záleží na tom, jestli jste zvolili maturitní obor nebo učební obor. 

 Pokud jste zvolili učební obor (3letý – bez maturity) – čekáte na zprávu obsahující kód, pod kterým 

bude uvedeno Vaše dítě ve výsledcích přijímacího řízení. 

       Může se konat přijímací pohovor. 

      Výsledky by měly být zveřejněny nejdříve 22. 4. 2021.  

 Pokud jste zvolili maturitní obor, obdržíte (alespoň 14 dní před konáním zkoušky) pozvánku k 

vykonání přijímací zkoušky. Termín pro pořádání 1. kola jednotných přijímacích zkoušek je pro žáky 9. ročníku 

12. 4. a 13. 4. 2021(od 2. 1. 2021).  

 Výsledky JPZ CERMAT pošle do ?28. 4. 2021. Do 3 pracovních dnů po obdržení výsledků by měl ředitel 

střední školy zveřejnit výsledky přijímacího řízení. 

Upozornění:  

Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům 

nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.  

!!! To znamená, že rozhodnutí o přijetí nemusíte obdržet písemně! 

 Výsledky přijímacího řízení si musíte sami zjistit!!! 

V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výsledků přijímacího řízení potvrdit váš 

zájem vzdělávat se na zvolené škole tím, že odevzdáte na tuto střední školu svůj zápisový lístek, který obdržíte 

společně s přihláškou. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán 

k přepravě provozovateli poštovních služeb. 

!!! Zápisový lístek můžete uplatnit jen jednou!!! 

To neplatí v případě, že chcete uplatnit zápisový lístek na škole, kam jste byli přijati na základě odvolání. 
 

Proti rozhodnutí o nepřijetí můžete do 3 pracovních dnů (od obdržení) podat k rukám ředitele střední školy 

odvolání. 

( Průběh přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou se liší pouze termíny. V textu vyznačeny kurzívou.) 


