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Výtah týkající se přijímacího řízení na naši školu 
 
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole  
PŘIHLÁŠKU KE VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE podává uchazeč řediteli střední školy do 1. března 2021.       
Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví 
ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené 
prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pouze 
pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, 
uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Školy (obory 
vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí. 

Přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole 
přijímacího řízení se konají 12. a 13. dubna 2021. 

Podle rozhodnutí MŠMT ČR ze 30. 11. 2020 má ředitel školy možnost rozhodnout do 8. března 2021, zda se 
v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací 
zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. Tato podoba přijímacího řízení ke 
vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21. 

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude 
moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec 
konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh 
vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol 
ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním 
způsobem.  

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) 
a výsledky jsou zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2021. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v 
celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na 
hodnocení uchazeče nejméně 60 %.  
Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v 
souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího 
řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.  

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu 
přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se 
u oborů bez talentové zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2021, resp. koná-li se školní přijímací 
zkouška, tak do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; do dvou pracovních dnů po zpřístupnění 
hodnocení uchazečů Centrem školám. 
 
Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním ZÁPISOVÉHO 
LÍSTKU nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude 
předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia). 
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