Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce
2020/2021























První kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel SŠ do 31. 1. 2021, na
umělecké školy do 31. 10. 2020
Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímání a předpokládaný
počet přijatých uchazečů
ŘŠ může stanovit pro přijímací řízení kromě státních jednotných
zkoušek i školní zkoušku
Jednotná zkouška se koná na SŠ s maturitou z matematiky a češtiny
(výjimka pro obory 82 umění a užité umění)
Přihláška – 1 ve dvojím vyhotovení – v 1. kole na 2 školy, obě
přihlášky musí být vyplněny stejně včetně stejného pořadí
škol. Lze i kopie, ale podpisy musí být originály
Termíny :
Do 30. 11. 2020 – odevzdání přihlášek na SŠ umělecké s talentovou
zkouškou
Do 1. 3. 2021 – na ostatní SŠ a gymnázia
2. 1. – 15. 1. 2021 – talentové zkoušky do oborů středního vzdělání
s talentovou zkouškou a do gymnázia se sportovní přípravou
15. 1. – 31. 1. 2021 – talentové zkoušky na konzervatoře
Vyhlášení výsledků talentových zkoušek - 5. 2. – 15. 2. 2021
Termíny jednotné přijímací zkoušky na SŠ
22. 4. – 30. 4. 2021 – termín pro přijímací zkoušky na střední
odborná učiliště bez maturity – většinou se jedná jen o pohovory
12. 4. – 28. 4. 2021 – termíny přijímacích zkoušek na SŠ
s maturitou a gymnázia
Přesný termín jednotných přijímacích zkoušek stanoví MŠMT do 30.
9. 2020
Testy jsou vyhodnocovány centrálně Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání nejpozději do 28. 4. 2021
Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb. nelze
v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021
hodnotit hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního
roku 2019/2020
Nepřijatým uchazečům pošle ŘŠ rozhodnutí o nepřijetí
Výsledky zveřejní na webu anonymně – registrační čísla
Odvolání proti rozhodnutí ŘŠ o výsledku přijímacího řízení lze podat
do 3 pracovních dnů ode dne doručení k řediteli příslušné SŠ
Zápisový lístek



Žákovi vydá základní škola nejpozději do 15. 3. 2021, uchazečům o
umělecké SŠ s talentovou zkouškou v průběhu prosince 2020













Každý obdrží jen jeden ZL
ZL budou mít u sebe třídní učitelé a žákovi ho vydají na základě
podpisu
Ztratí-li žák zápisový lístek, musí zákonný zástupce požádat vedení
školy o nový a zároveň se písemně zavázat, že jej nijak nezneužil
(např. podání 2 zápisových lístků na různé školy)
Nejpozději do 10 pracovních dní ode dne oznámení
rozhodnutí o přijetí uchazeč odevzdá ZL řediteli SŠ
Neodevzdá-li, považuje se, že nenastoupí na danou školu a
práva mu zanikají
ZL může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí, když se dostal na
školu na základě odvolání (nedostane se na vybranou SŠ, odvolá se
a zároveň ho vezmou na jinou SŠ, odvolání vyjde, tak on si může ZL
vyzvednout a předat na původní vybranou školu, kde se odvolal)
Umělecké školy – jednotnou přijímací zkoušku nekonají
Gymnázia se sportovním zaměřením – jednotnou přijímací zkoušku
konají
Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel SŠ na webu školy

Na základě zkušeností z minulého roku, možná minulých let,
prosím rodiče a žáky, aby volbu školy dobře zvážili. Pokud není
žák vyloženě studijní typ, není vhodné podávat obě přihlášky na
gymnázia. Loni se stalo, že i žáci, kteří měli na ZŠ výborný
prospěch, nezískali v přijímacích testech potřebný počet bodů, a
pokud měli za obě školy gymnázia, ještě koncem června hledali
umístění na jiných typech škol.
Naše škola během října a listopadu obdrží katalogy středních škol,
kde jsou uvedena důležitá data ke každé škole včetně počtu
přihlášených a přijatých za loňský rok. To je skvělým vodítkem při
výběru. Tyto katalogy budou žákům 9. ročníků k dispozici zdarma.

D. Zelená

