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1. Uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku řediteli střední školy  
do 1. března 2021. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě 
přihlášky.  Do dalších kol přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. 
 
2. Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů 

zveřejní ředitel školy pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2021 a pro další kola 

přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Informace 

musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Pozn. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. nebude vysvědčení za 2. pololetí 
školního roku 2019/2020 zahrnuto do kritérií pro přijetí ke studiu na střední škole. Mohou 
však být posuzována vysvědčení i z nižších ročníků.  

3. Do 1. března 2021 odevzdají žáci (zákonní zástupci) vyplněné přihlášky řediteli (ředitelům) 

středních škol. 

4. Do 8. března 2021 může ředitel střední školy rozhodnout o nekonání jednotné přijímací 

zkoušky nebo školní přijímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si ředitel školy toto rozhodnutí vyhradil 

v kritériích pro přijetí) a oznámí to uchazečům způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 5. Pozvánku ke konání jednotné zkoušky nebo školní přijímací zkoušky  v 1. kole přijímacího 
řízení zasílá ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky. 
 

6. Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou (9.ročníky) se 

konají 12. a 13. dubna 2021. Jednotná přijímací zkouška do šestiletých a osmiletých gymnázií 

(5.a 7.ročníky) se koná 14. a 15. dubna 2021. 

 

7. Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a 

svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, 

koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných přijímacích 

zkoušek je stanoven na 12. a 13. května 2021. 

8. V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání školní přijímací 

zkoušky, kterou si škola sama sestaví podle potřeb a nároků dané školy či daného oboru 

vzdělání. Školní přijímací zkoušky mohou proběhnout v termínu od 12. do 28. dubna 2021 do 

oborů vzdělávání s maturitní zkouškou, do oborů vzdělávání bez maturitní zkoušky 

v  termínu od 22. do 30. dubna 2021. 



9. Ředitel školy v případě čtyřletých oborů vzdělávání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení 

a zveřejní seznam uchazečů nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění 

hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Nepřijatým uchazečům 

nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o 

nepřijetí. 

10. Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v 1. kole přijímacího řízení nekoná, 

zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným 

zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. 

dubna 2021. 

11. Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeč podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí 

prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu. 

12. Zápisový lístek na střední školu a jeho význam. Uchazeč podáním zápisového lístku 

potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Zápisové lístky se budou vydávat 

zákonným zástupcům v měsíci březnu nebo počátkem dubna, o přesném termínu budete 

včas informováni. 

 13. Zápisový lístek odevzdá zákonný zástupce řediteli příslušné střední školy nejpozději do 10 

pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového 

do oboru s maturitní zkouškou je 14. května 2021. 

 14. Nepotvrdí – li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl 

vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o 

přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout 

jiného uchazeče. 

 15. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce 

uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání.  

16. Užitečné e-mailové odkazy: 
 www.cermat.cz 
 www.atlasskolství.cz 
 www.infoabsolvent.cz 
 www.msmt.cz 
 www.kr-moravskoslezsky.cz, 
 https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky 
 msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-obecne-povahy-uprava-prijimaciho-rizeni? 
 
 
Mgr. Věra Keppertová 
 výchovná poradkyně 
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