
Z M Ě N Y: 

Jak proběhnou přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021? 

 

1. Přijímací řízení na čtyřleté maturitní obory 

 
Do 1. března 2021 se podávají přihlášky na dvě školy. 

Hlavní změnou je, že každý ředitel školy bude mít možnost rozhodnout, zda 

k přijímacímu řízení využije jednotnou přijímací zkoušku či připraví přijímací zkoušku 

školní.  

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet 

přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout o přijetí 

uchazečů bez konání zkoušky. 

Kritéria přijímacího řízení u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé ve standardním termínu 

do 31. 1. 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním 

způsobem. 

 

2. Přijímací řízení na školy s talentovými zkouškami 

 
Hlavní změnou je prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. do 31. 

ledna 2021. 

 

3. Přijímací řízení na víceletá gymnázia 

 
K žádným změnám nedochází, předpokládá se standardní průběh přijímacího řízení. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 pro 9., 7. a 5. ročník 

  

PŘIHLAŠOVÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ 

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce podává přihlášku ke vzdělávání na střední škole řediteli 

střední školy do 1. března 2021.  

V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou, je termín 

odevzdání do 30. listopadu 2020. 



Pro 1. kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky. Přihlášku je možno odeslat doporučeně 

poštou nebo doručit přímo na střední školu do sekretariátu nebo podatelny. 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  

Do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou oborů vzdělávání 

s talentovou zkouškou) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a 

z matematiky. Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v 1. kole přijímacího řízení a to: 

12. a 13. dubna 2021 – čtyřleté obory 

14. a 15. dubna 2021 – šesti a osmiletá gymnázia. 

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním termínu ve škole uvedené na 

přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené na druhém místě. 

Kritéria přijímacího řízení: 

a) výsledky jednotné přijímací zkoušky, b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího 

vzdělávání, c) výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, d) případně další skutečnosti, 

které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

Do oborů středního vzdělávání s výučním listem (bez maturitní zkoušky) se jednotné přijímací 

zkoušky nedělají. 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NEBO NEPŘIJETÍ  

Výsledky přijímacího řízení u se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Nepřijatým uchazečům nebo 

zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí. 

 

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 

pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. (Do doby lhůty se nezapočítává 

den vyhlášení výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této 

lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Změnit rozhodnutí a vzít zápisový 

lístek zpět je možné pouze v případě, že chcete uplatnit zápisový lístek na škole, která vás přijala 

na odvolání.  

Zápisový lístek vystavuje základní škola. Každý uchazeč může obdržet pouze jeden 

zápisový lístek.  



 

 

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ 

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

podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele 

střední školy k odboru školství krajského úřadu. 

  

UŽITEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY 

www.atlasskolstvi.cz  

www.kamnaskolu.cz  

http://portal.mpsv.cz 

www.msmt.cz 

www.infoabsolvent.cz 

www.novamaturita.cz 

www.budoucnostprofesi.cz  

Formuláře přihlášek ke studiu na střední škole jsou ke stažení na www.atlasskolstvi.cz nebo na 

stránkách MŠMT www.msmt.cz. Některé střední školy je mají i s pokyny o vyplnění na svých 

webových stránkách. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností kontaktujte poradkyni pro volbu 

střední školy ing. Ivanu Sujovou. E-mail: sujova@korunka.org. 
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