Přijímací řízení na střední školy
Informace k přijímacímu řízení naleznete
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore
dále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz
- žák může pro 1 kolo přijímacího řízení podat 2 přihlášky. Tiskopisy přihlášky naleznete na
webu MŠMT
- zákonný zástupce vyplní na přihlášce oddíl A (nezapomenou podpis zák. zástupce,
doporučení poradenského zařízení, datová schránka)
- vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Na obou přihláškách musí být stejné
pořadí zvolených škol. Obě vyhotovení zákonný zástupce a uchazeč podepíší, škola na obou
vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení
- pořadí škol na přihláškách není závazné. O volbě školy rozhodne uchazeč uplatněním
zápisového lístku.
- termíny jednotné zkoušky se na přihlášce neuvádějí, termín vyplývá z pořadí škol
- konání jednotné zkoušky pro čtyřleté maturitní obory není ve školním roce 2020/2021
povinné. O jejím konání rozhoduje ředitel střední školy, tuto informaci zveřejní nejpozději do
31. ledna 2021 v kritériích přijímacího řízení. V letošním školním roce není stanoveno, jakou
částí přijímacího řízení je výsledek jednotné zkoušky
- součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků školní docházky, výsledky 2.
pololetí škol. roku 2019/2020 se nehodnotí. Vysvědčení nemusí být doloženo ověřenou kopií,
pokud je přihláška potvrzena školou.
- k přihlášce lze přiložit doporučení PPP (obsahuje doproručení pro úpravu podmínek
přijímacího řízení), výsledky soutěží (pokud to škola vyžaduje), doklad o oprávněnosti pobytu
cizince
-lékařské potvrzení nevyžadují všechny školy (informujte se na webových stránkách škol
nebo u VP)
- vyplněné přihlášky je nutné dodat k potvrzení do školy nejpozději do 15.2.
- za podání přihlášky na SŠ odpovídá zákonný zástupce (škola přihlášky neodesílá),
přihlášky musí být podána na příslušnou SŠ nejpozději do 1.3.
- společně s potvrzenou přihláškou bude žákům vydán zápisový lístek, jeho převzetí potvrdí
zák. zástupce v elektronické žákovské knížce

- termíny přijímací zkoušky
a) obory s maturitní zkouškou – od 12. do 28 dubna 2021
b) obory s výučním listem – od 22. do 30. dubna 2021
c) jednotná zkouška – čtyřleté obory 1. termín 12. dubna 2021
2. termín 13. dubna 2021
šestileté a osmileté obory - 1. termín 14. dubna 2021
2. termín 15. dubna 2021
náhradní termín 1. termín 12. května 2021
2. termín 13. května 2021
- jednotná zkouška se koná z ČJ a M
- ředitel školy může do 8. března rozhodnout o nekonání jednotné zkoušky pokud toto uvede
v kritériích a počet podaných přihlášek je nižší než počet předpokládaných přijímaných
uchazečů
- každý uchazeč může konat jednotnou zkoušku dvakrát (a to i v případě, že se hlásil pouze na
jednu školu, kde se zkouška koná nebo na dvě školy, z nichž na jedné se jednotná zkouška
nekoná). Ředitel školy zasílá uchazeči pozvánku ke zkoušce na oba termíny. Započítává se
lepší výsledek.
- pokud se uchazeč z vážných důvodů nemůže dostavit k jednotné zkoušce, může nejpozději
do 3 dnů svoji účast omluvit (tím žádá o náhradní termín konání jednotné zkoušky)
- každý uchazeč obdrží pozvánku ke zkoušce (cca 14 před konáním)
- rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude zveřejněno na webu školy
- zápisový lístek je nutné doručit na příslušnou školu do 10 pracovních dnů od oznámení
rozhodnutí o přijetí (potvrzuje studium uchazeče na příslušné škole od nového školního roku)
-zápisový lístek lze vzít zpět pouze, jestliže uchazeč uspěl při odvolacím řízení nebo jej
uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou a byl přijat na obor bez talentové zkoušky
- pokud žák neupěje v přijímacím řízení, může do 3 pracovních dnů od doručení podat
odvolání proti rozhodnutí
- nepřijatým uchazečům je rozhodnutí doručeno písemně (uložení rozhodnutí 10 dnů, potom
se považuje za doručené)
- ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení (počet přihlášek do dalších kol není
omezen, nekoná se jednotná zkouška, na přihlášce se uvádí pouze jedna škola)
- seznam škol, které vyhlašují další kola přijímacího řízení budou zveřejněna na stránkách
Magistrátu hl. m. Prahy

