Průvodce přijímacím řízením
1. Přihlášky:
 Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky (např. dvě přihlášky na dvě různé střední
školy nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné střední škole).
 Rodiče si zajistí přihlášku a vyplní požadované údaje nebo se obrátí s žádostí o vyplnění na VP školy
 Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku řediteli příslušné střední
školy. Doporučuji zaslat doporučeně (kvůli dokladu), při osobním předání přihlášky si nechte vystavit
potvrzení o jejím převzetí. Přihláška musí být podepsaná jak rodičem, tak žákem.
 Termín pro odevzdání přihlášky do denní formy vzdělávání je stanoven do 1. března 2021.
 Pro další kola přijímacího řízení může uchazeč podat libovolný počet přihlášek (v rámci jedné školy a
jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení
ve více termínech).
 Není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení.
2. Kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných uchazečů a termíny přijímací zkoušky:
Ve školním roce 2020/2021 nebude u 4letých maturitních oborů povinnou součástí přijímacího
řízení konání jednotné přijímací zkoušky.
 Jednotná zkouška termíny: 12. 4. a 13. 4. 2021, víceletá gymnázia 14. 4. a 15. 4. 2021. Uchazeč,
který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušku konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně
nejpozději do tří dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušku konat, koná zkoušku v náhradním
termínu. Náhradní termín konání jednotných zkoušek je stanoven na 12. a 13. květen 2021 pro
všechny zájemce (i víceletá gymnázia).
 Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole
uvedené na přihlášce jako první, v druhém stanoveném termínu ve škole, která je uvedena na
přihlášce jako druhá. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek jednotné
zkoušky. Pořadí škol na přihlášce nerozhoduje o tom, kterou ze škol preferujete, a musí být na obou
přihláškách stejné!
Vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání
seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům (do dvou
dnů od zveřejnění).
 Jednotná přijímací zkouška může být nahrazena školní zkouškou.
 Školní zkoušku lze organizovat distanční formou.
 Vysvědčení za 2. pololetí šk. r. 2019/2020 nebude zahrnuto do kritérií pro přijetí ke studiu na
střední škole. Mohou však být posuzována vysvědčení i z nižších ročníků.
 Přijímací zkoušky se nemusejí konat v případě, kdy škola obdrží počet přihlášek ke studiu do
konkrétního oboru, který nepřevýší plánovaný počet přijímaných. Následně může ředitel školy
rozhodnout, zda zkoušky uplatní, nebo se vůbec konat nebudou a o přijetí ke studiu se bude
rozhodovat na základě jiných kritérií. Tuto možnost si škola musí vyhradit v kritériích pro přijetí,
která budou dostupná na webu školy do 31. ledna. Rozhodnutí o nekonání přijímaček škola
zveřejnění na školním webu nejpozději do 8. března.
 Termín pro jednotné nebo školní přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání bez talentové
zkoušky v prvním kole přijímacího řízení - konají se v pracovních dnech v období od 12. dubna
do 28. dubna 2021.
Termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní
zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do
30. dubna 2021.
 Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá 14 dnů před konáním přijímací zkoušky (platí pro 1. kolo)
 Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro první
kolo ředitel SŠ zveřejní do 31. 1. 2021.
3. Výsledky, rozhodnutí, odvolání:
 Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po
zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (= Cermat předá výsledky školám do 28. dubna) a zveřejní seznam
přijatých uchazečů do 30. dubna. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2
pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů.
Pokud se přijímací zkoušky ve škole konat nebudou, výsledky budou sděleny v období od 22. do 30. dubna.










Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí
rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého
uchazeče v anonymizované podobě.
Seznam přijatých uchazečů se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to po dobu min. 15 dnů. Obsahuje datum zveřejnění, výsledek řízení u
každého uchazeče a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.
Každý uchazeč v seznamu má své registrační číslo.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání,
které nelze doručit, se ukládá na dobu 5 pracovních dnů a pak je považováno za doručené.
Proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se lze do 3 pracovních dnů od oznámení/doručení tohoto rozhodnutí
odvolat.
V případě, že po prvním kole žák nebude přijat na žádnou střední školu, má právo podat přihlášku/ky ke
vzdělání pro další kolo přijímacího řízení – novou přihlášku si vyzvedne a podá přímo u ředitele střední školy,
který druhé případně další kolo vypsal.
Krajský úřad zveřejňuje informace o konání dalších kol přijímacího řízení, včetně počtu volných míst v
jednotlivých oborech vzdělání, termínů podání přihlášky a konání přijímacích zkoušek (www.krolomoucky.cz).
Další informace naleznete na www.msmt.cz, https://prijimacky.cermat.cz/

4. Zápisový lístek:
 Slouží k potvrzení úmyslu vzdělávat se v dané střední škole. Zápisový lístek se vydává pouze JEDEN. Vydává
ho kmenová základní škola, nejpozději do 15. března 2021. Na naší ZŠ vydáváme zápisový lístek žákům proti
jejich podpisu.
 Zápisový lístek je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na
zvolenou střední školu, den vyhlášení výsledků – zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, se do lhůty
nezapočítává.
 Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na
škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 Pokud uchazeč zápisový lístek neuplatní, případně neodevzdá ve stanoveném termínu, vzdává se práva být
žákem dané střední školy.
 V případě ztráty nebo zničení vydá škola na základě čestného prohlášení „NÁHRADNÍ“ zápisový lístek.
 Zápisový lístek musí být podepsán žákem i rodičem.
5. Povinnosti uchazeče:
 vyplnit přihlášku,
 odevzdat přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2021,
 dostavit se k jednotné nebo školní přijímací zkoušce, je-li stanovena,
 odevzdat zápisový lístek na zvolenou střední školu,
 může podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.
6. Vyplnění přihlášek ke vzdělávání – studiu ve střední škole
 podrobně vyplnit dotazník pro VP
7. Aktuální informace na www.zshlubocky.cz - levý sloupec (výchovné poradenství)
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po otevření aktuální informace ve spodní části stránky
Mgr. Martina Černíková, VP
martina.cernikova@zshlubocky.cz
tel.: 603 873 487

