INFORMACE o přijímacím řízení 2020/2021
Jednotná přijímací zkouška 2021
Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického
testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo
až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol.
Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Jestliže se žák
nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli
školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.
Základní principy jednotné zkoušky
• Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní
gymnázia. •Jednotná zkouška se netýká studia středního vzdělání oborů s výučním listem.
• Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní
obory v rámci jedné střední školy. •
V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo
oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.
• Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika
a její aplikace.
(Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia.)
• Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání
zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání.
• V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu
jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním
termínu.
• Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní školní přijímací zkoušku.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

- Termín školních přijímacích zkoušek a kritéria přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy do
31. 1. 2021
Náhradní termín/jen v případě závažných důvodů např. nemoc/ !!!!!! nutná písemná omluva řediteli SŠ do 3
pracovních dnů.

Přehled termínů jednotných přijímacích zkoušek:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny:
1. termín: středa 12. května 2021

2. termín: čtvrtek 13. května 2021

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY NA SŠ – vyplňujeme elektronicky
Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2021/2022 pro denní studium *
➢ uváděny 2 školy v pořadí svého zájmu (POZOR! Nemění se pořadí škol.), přihlášky musí být identické
(tzn. elektronicky se vyplní jen jedna, která se poté 2x vytiskne)
➢ do přihlášek se vypíší termíny jen školních přijímacích zkoušek (termíny jednotné přijímací zkoušky se
nevyplňují, jsou dány)
➢ podpůrná opatření: na pření straně se zaškrtne jen ano x ne, do příloh se dá doporučení ze ŠPZ (PPP,
SPC)
➢ kolonka „Číslo přihlášky“ se nevyplňuje (vyplňuje ji příslušná SŠ)
➢ vyplněná přihláška se zašle na mail
do 7. 2. 2021, po kontrole bude vytisknuta a předána k podpisu ŘŠ, poté bude vrácena žákům a rodičům k
doplnění podpisů a lék. vyšetření (zjistit, zda je nutné na té dané škole)
➢ zkontrolované a potvrzené přihlášky rodiče doručí na střední školu do 1. 3. 2021 (nejlépe osobně, v
případě odeslání poštou nezapomeňte uschovat podací lístek)
ZÁPISOVÝ LÍSTEK
➢ vydává ZŠ proti podpisu
➢ odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč přijetí na SŠ
➢ uchazeč odevzdá zápisový lístek do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí na SŠ
ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
➢ do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ
➢ vyrozumění o nepřijetí je doručeno poštou (vyrozumění o přijetí je zveřejněno na webu školy nebo na
veřejně přístupném místě dané SŠ)
DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
➢ neomezené množství přihlášek
➢ na přihlášce se vyplňuje jen jedna škola
➢ informace o volných místech na SŠ budou buď na webu SŠ, nebo na:
http://www.kr-vysocina.cz/prijimaci-rizeni/ds-300609/p1=9083 nebo www.jmskoly.cz,
kde mají SŠ povinnost hlásit počty volných míst v daných oborech

Užitečné odkazy pro rodiče a žáky 9. a 5. (popř. 7.) tříd

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly
http://m.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp?p1=1013
http://www.stredniskoly.cz
http://www.cermat.cz
http://www.msmt.cz

