
Stručně o přijímacím řízení na střední školy   
Žáci budou seznámeni v hodině ETICKÉ VÝCHOVY dne 11.1. 2021 (tř. schůzky 13.1. se nekonají), předány základní 

informace (v elektronické podobě) 

Tř. uč. vloží základní informace na web třídy  

 

Pro případné dotazy kontaktovat tř. učit. nebo vých. poradkyni: 

pro 2.st. Mgr. Kofroňová   kofronova@zseden.cz 

pro 1. st. Mgr. Čalová    calova@zseden.cz  

_________________________________________________________________________________ 

Důležité informace: na stránkách vybraných středních škol (odkaz přijímací řízení)     

                                          na stránkách Ministerstva školství:  

                                          www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

                                          na stránkách Centra pro zjišťování úrovně vzdělávání: www.cermat.cz  

nové informace z 5.1.2021:  

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/MSMT_OOP_JPZ_5-1-2021.pdf 
(sledovat kritéria př. řízení na jedn. školách, která budou zveřejněna do 31.1., pohlídat si termíny př. zkoušek u škol se školní př. zkouškou, 

většinou se zapisují na přihlášky, v případné nejasností konzultovat i se stř. školou) 

 

Počet přihlášek v 1. kole:     2  (státní nebo soukromé školy) 

-na jednu přihlášku budou zapsány obě školy (ve stejném pořadí) 

 

Přijímací řízení – různý postup 

1) školy, kde se žádné testování nebude (přihlíží se k průměru, občas k pohovoru): 

a) učební obory 

b) některé školy s maturitními obory (nebude-li dostatek uchazečů a tato informace bude v kritériích 

přijímacího řízení zveřejněném do 31.1., pak ředitel stř. školy rozhodne do 8.3.2021)  

2) školy, ve kterých proběhne jednotná zkouška z M a Čj přes CERMAT (přihlíží se k výsledkům zkoušky i 

k průměru na zákl. škole): 

a) většina gymnázií 

b) některé školy s mat. obory  

3) školy, ve kterých proběhne školní přijímací zkouška z M a Čj (může být i Aj-ta spíše u šestiletých a osmil. G): 

a) některé školy s maturitními obory 

b)  (gymnázia výjimečně?) 

Termíny jednotné zkoušky (zpracovává CERMAT):  
a) jednotná zkouška do čtyřletých maturitních oborů  

1. řádný termín 12.4.2021,   2. řádný termín 13.4.2021 

- termíny zkoušky většinou na přihlášku nepíšeme, pokud škola napsána na přihlášce jako první, pak žák na této škole 

vykoná př. zkoušku v 1. termínu tj. 12.4., pokud jako druhá, pak v 2. termínu tj.13.4. 

 
b) jednotná zkouška do šestiletých a osmiletých gymnázií  

1. řádný termín 14.4.2021,      2. řádný termín 15.4.2021 

c)  náhradní termín 12.5. a 13.5.2021 pro čtyřleté i víceleté, sledovat stránky škol – odkaz přijímací řízení  

Termíny školních přijímacích zkoušek do oborů s mat. zkouškou: (zpracovává příslušná stř. škola):  
12.- 28.4.2021 

- zvolený termín na přihlášku zapsat (ředitel školy většinou vypíše dva termíny, sledovat)?? 

 

Termíny školních přijímacích zkoušek do oborů bez maturitní zkoušky (zkouška se nekoná): 

12.-28.4.2021 
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- pouze sledovat výsledek a v případě přijetí včas odnést zápisový lístek) 

Další informace: 

a) žák může jednotnou zkoušku konat dvakrát (bude mu na obou školách připočítán lepší výsledek), půjde na obě školy 

vykonat jednotnou zkoušku (v případě, že obě školy budou mít u př. zkoušek jednotnou př. zkoušku)                                  

(nová informace- pokud jedna ze škol bude mít jednotnou zkoušku, druhá škola školní zkoušku, pak u 1. školy dva pokusy) 

b) termín jednotné zkoušky na přihlášku zák. zástupce nezapisuje (na jednotnou zkoušku v prvním termínu půjde na 

školu, kterou bude mít zapsanou jako první (některé školy si ale termín zapsat přejí, proto hlídat instrukce z jedn. stř. 

škol) a na druhý termín půjde na školu, kterou bude mít na přihlášce napsanou jako druhou v pořadí 

c) kromě jednotné zkoušky může ředitel vyhlásit konání školní přijímací zkoušky, vyhlásí 2 termíny, žák si termín vybere 

a zák. zástupce zapíše na přihlášku (konzultovat se školou) 

d) při nedostatku uchazečů může ředitel žáky přijmout bez konání př. zkoušek (může být např. rozšířen okruh 

vysvědčení, která budou zohledňována) 

e) při přijímání na stř. školy nebude zohledňováno vysvědčení z 2. pol. 2019/2020 

Kritéria přijímacího řízení vyhlásí ředitel dané školy do 31.1.2021.    

Tento postup platí i pro první ročník šestiletého a osmiletého gymnázia (jednotná zkouška, může být i školní př. zkouška, termíny – viz 1. list). 

 ___________________________________________________________________________________ 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:   

u oborů bez maturitní zkoušky většinou od 22.4.2021  

 u oborů s maturitní zkouškou po 28.4. 2021 (sledovat) 

(u jednotné zkoušky školy vyhlásí po obdržení výsledků od CERMATu, které zadává a vyhodnocuje testování, u školní 

zkoušky se bude čekat s vyhlášením také na obdobný termín jako u jedn. zk.))     

Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.  (? po 22.4.2021, u mat. oborů po 28.4.) 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 

uchazeče. Žák musí mít registrační číslo přiděleno nejpozději v den konání př. zkoušky. 

Seznam přijatých se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňující dálkový přístup. 

___________________________________________________________________________________ 

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu: odevzdáním zápisového lístku po vyhlášení výsledků. 

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. 

Při ztrátě zápisového lístku naše škola vystaví zápisový lístek nový. Zák. zástupce písemně požádá o vydání 

náhradního zápisového lístku, součástí žádosti bude čestné prohlášení, že původní záp. lístek nepoužil a nepoužije na 

jiné škole. Je nutný podpis zák. zástupce i uchazeče. 

_____________________________________________________________________________________ 

Odvolání proti nepřijetí. 

Nepřijatým uchazečům se výsledek oznamuje písemně. Při nedoručení se ukládá rozhodnutí o nepřijetí u 

provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené). Lhůta pro případné 

odvolání jsou 3 pracovní dny od doručení. 

____________________________________________________________________________________________ 

Vzetí zápisového lístku zpět, až na výjimky, není možné. 
Výjimka je případ, kdy jej žák bere zpět pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro 

vydání zápisového lístku je pak rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.  



PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY: ZŠ EDEN 

Tisk obou přihlášek provedeme přes systém Bakaláři: 

-     přihláška se nemusí příliš kontrolovat (známky, průměry) 

- je třeba pohlídat adresy a telefony (na přihlášce pouze jeden zákonný 

zástupce a jeho telefon, adresa zák. zást. pouze, pokud je jiná než u žáka, 

na tuto adresu bude doručeno případné vyrozumění o nepřijetí) 

- v Bakalářích tř. učit. většinou nastavil matku jako hlavního zák. zástupce, 

pokud s rodinou nežije ve spol. domácnosti (nebo z jiného důvodu), je 

třeba, aby tř. učitel změnil hlavního zák. zástupce (nastaví v počítači) 

je důležité, aby rodiče na tuto skutečnost tř. učitele upozornili včas 

 

Žáci přinesou třídnímu učiteli (pošlou elektronicky) 

Do 1. 2. 2021 přesný název školy, kód vzdělávání a IZO školy.                                              

IZO je např. v Atlasu školství nad kódem oboru (všichni žáci atlas obdrželi ve škole) nebo jej lze najít v rejstříku škol 

viz internetový odkaz: http://rejskol.msmt.cz/ 

Do 15. 2. 2021 obdrží žáci 2 vytištěné přihlášky a 1 zápisový lístek (dohodneme způsob vyzvednutí) 

Do 1. 3. 2021 zákonní zástupci (žáci??) předají přihlášky na střední školy (obory bez talentové zkoušky).  

Zápisový lístek si ponechají a předají na školu, kde budou přijati. 

Přihlášku je možné zanést osobně nebo zaslat poštou (při osobním předání je vhodné nechat si potvrdit potvrzení o 

předání přihlášky). 

______________________________________________________________________________________ 

 

Další informace: 

a) V prvním kole mohou žáci podat 2 přihlášky (je jedno zda na státní nebo na soukromé školy). 

b) V dalších kolech není počet přihlášek omezen. Na každou přihlášku se v dalších kolech zapisuje pouze jedna škola. 

c) Žák (zák. zástupce) sám zjistí, zda je třeba potvrzení od lékaře a v případě potřeby nechá na přihlášce potvrdit.  
d) Pokud žák bude požadovat při zkoušce zohlednění daná specifickými poruchami učení, pak v přihlášce zák. zást. 
vyplní podpůrná opatření na základě doporučení z poradny (nová vyšetření), k přihlášce přiloží zprávu z vyšetření 
školského poradenského zařízení s doporučením vzdělávání ve škole. 
 
e) Informace o př. řízení v letošním roce na stránkách MŠMT nebo CERMATu, na stránkách stř. škol atd. 
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky 

 

(Poznámka: Přiložena ukázka přihlášky, zápisového lístku a správně zapsaných informací o vybrané škole.) 

Důležité internetové odkazy  
(pro volbu další vzdělávací cesty žáků základních škol) 

www.atlasskolstvi.cz   www.nuv.cz   www.mpsv.cz 

www.msmt.cz    www.scio.cz   www.nuv.cz   

www.novamaturita.cz   https://cermat.cz/ 

www.budoucnostprofesi.cz 

                                           
 

Vypracovala H. Kofroňová (vých. poradkyně 2. st.) 
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