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Přihlášky ke vzdělávání na SŠ 

 uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat dvě 
přihlášky 

 termín odevzdání: 1. března 2021 

 

  Pořadí škol na přihlášce neříká nic o tom, kterou 
školu by uchazeč upřednostnil. Určuje pouze, na 
kterou z obou škol jde uchazeč vykonat přijímací 
zkoušku v prvním a na kterou ve druhém termínu (v 
případě dvou oborů s maturitní zkouškou). Proto je 
také nutné, aby školy byly na obou přihláškách 
uvedené ve STEJNÉM POŘADÍ. 



 vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě 
střední školy, na které se hlásí 

 

 pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory 
vzdělání na téže škole, odevzdá řediteli této školy 
také dvě přihlášky (i když jsou identické) 

 

  přihlášku odevzdává žák nebo zákonný 
zástupce (osobně nebo doporučeně poštou) 



Průběh vyplňování a odevzdávání 
přihlášek na SŠ 
 žáci obdrží 2 přihlášky na SŠ a zápisový lístek 

společně s vysvědčením 

2 možnosti: 

1) Pokud žák zašle výchovnému poradci (dle pokynů 
z hodin ČSP) do 27. 1. 2021 názvy škol a oborů, 
kam se chce hlásit – dostane přihlášku, kde budou 
tyto údaje předem vyplněné 

2) Pokud žák informace nezašle, nebudou vyplněny 

 

 V obou případech již bude přihláška orazítkována a 
potvrzena ředitelem školy  

 



ANO v případě, 
pokud má žák 

doporučeno ze ŠPZ 

Bude již vyplněno. 
Zkontrolujte údaje. 

Doplňte email, 
popř. tel. číslo  

Vyplňte: celou 
adresu,  

kód a název 
oboru   

Nevyplňuje se 

Potvrzení od lékaře 
(nutno zjistit, zda 
škola vyžaduje) 

Škrtnout ANO 

Nevyplňuje se termín 
jednotné přijímací 

zkoušky. Píše se termín 
školní přijímací zkoušky, 

pokud ji škola pořádá 



Okresní kola 
olympiád, hra na 
hudební nástroj, 

úspěchy ve 
sportovních 
soutěžích aj. 

Bude vyplněno 
školou 

Napište počet listů, pokud k 
přihlášce budete přidávat 

další dokumenty, např. 
potvrzení lékaře, 

doporučení ŠPZ, kopie 
diplomů ze soutěží apod. 



 Přihlášky, které žák ve škole obdrží, nelze kopírovat 
(razítko a podpis ředitele školy musí být originální) 

 

 V případě potřeby další přihlášky (z důvodu chybného 
vyplnění nebo poškození) kontaktujte výchovného 
poradce 

 





Jednotné přijímací zkoušky 
na gymnázia a obory zakončené maturitní zkouškou 

 LETOS NEPOVINNÉ – záleží na rozhodnutí konkrétních SŠ 

 prozatím se počítá se dvěma termíny – každý žák má dvě 
možnosti absolvovat přijímací zkoušku – počítá se lepší 
výsledek  

 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky 

    úterý 12. dubna 2021 

 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky 

    středa 13. dubna 2021 

 

 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

    12. května 2021 

 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

    13. května 2021 

 



 Pokud ředitel školy rozhodne o nekonání jednotné 
přijímací zkoušky, informace o této skutečnosti musí 
být součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo 
přijímacího řízení, které ředitel školy zveřejní 
nejpozději do 31. ledna 2021. 

 

  Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru 
vzdělání rozhodnutím ředitele školy nekoná, škola 
organizuje vždy školní přijímací zkoušku. 

 

 Ředitel školy může dodatečně rozhodnout do 8. 
března 2021 o nekonání těchto zkoušek. 



Sledujte webové stránky 
vybraných škol, kde se dozvíte, 
zda se na škole bude konat 
jednotná přijímací zkouška, 
školní přijímací zkouška, popř. 
žádná přijímací zkouška! 



Nedostavení se na přijímací zkoušku ze 
závažných důvodů 

 Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací 
zkoušce v určeném termínu nemůže dostavit, 
může nejpozději do 3 dnů po termínu 
stanoveném pro přijímací nebo talentovou 
zkoušku svoji neúčast řádně písemně 
omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o 
stanovení náhradního termínu pro její 
vykonání). 

 





 
 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 
vzdělávání 

 CERMAT zveřejní výsledky prvního kola 
přijímacího řízení středním školám 28. 4. 2021 

 Následně (do 2 dnů) zveřejní střední školy výsledky 
přijímacího řízení 

 

 SOŠ – 3leté obory – bez přijímacích zkoušek 
(přijímá se na základě vysvědčení) - ředitel vydá 
rozhodnutí o přijetí v období od 22. do 30. dubna 
2021 

 



Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 
vzdělávání 

 ředitel školy stanoví pořadí uchazečů a zveřejní seznam 
přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům (zákonným 
zástupcům) odešle rozhodnutí o nepřijetí  

 rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se neodesílají, 
považují se za oznámená zveřejněním seznamu přijatých a 
nepřijatých uchazečů 

 dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu začíná 
běžet přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání 
zápisového lístku 





Zápisový lístek 
 Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje 

svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole 

 vydává základní škola  žáci obdrží společně s 
vysvědčením a přihláškou – PROSÍM ŘÁDNĚ 
USCHOVAT 

 zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný 
zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode 
dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 

 Odevzdaný zápisový lístek již nelze vzít zpět (výjimka: 

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou 
zkouškou nebo do konzervatoří, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, 
popř. pokud byl přijat na školu na základě odvolání.) 



Před odevzdáním 
zápisového lístku 
na střední školu 

vyplňte tento 
prostor 





Odvolání 

 

 možnost podání odvolání proti rozhodnutí o 
nepřijetí 

 

 podává se řediteli střední školy nejpozději do 3 
pracovních dnů od oznámení o nepřijetí 

 



Další kola přijímacího řízení 

 počet kol přijímacího řízení není omezen  zcela 
v režii střední školy 

 možno podat neomezené množství přihlášek – 
na každou přihlášku se vyplní jen jedna škola 

 kontaktujte výchovného poradce 



Závěrem 
 Sledujte webové stránky vybraných středních škol 

 Při jakýchkoliv nejasnostech kontaktujte výchovného 
poradce:  

 Mgr. Jan Šimon  

 simon@zs-komenskeho.cz 



Důležité odkazy 
 http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-

vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

 www.cermat.cz 

 www.infoabsolvent.cz 

 www.zs-komenskeho.cz 

 www.atlasskolstvi.cz 
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