
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU
ŘÍZENÍ



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

¢ Vzhledem k epidemiologické situaci, zatím nikdo 
neví, zda vše proběhne tak, jak bylo v září 
navrženo

¢ Zatím platí tato verze
¢ O změnách budu informovat



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

¢ Termín pro přijímací zkoušky na SŠ s talentovou zkouškou:        -
od 2. do 15. ledna

¢ Gymnázium se sportovní přípravou: v pracovních dnech od 
¢ 2. ledna do 15. února
¢ Do oborů vzdělávání konzervatořích: od 15. do 31. ledna  
¢ Do 4-letých oborů s maturitou: 1. kolo- 1.termín12. 4. 2021
¢ 2. termín13. 4. 2021 
¢ Do 8 a 6- letých gymnázií:         1. kolo – 1. termín 14. 4. 2021
¢ 2. termín  15. 4. 2021
¢ Náhradní termín: 12.května 2021 a 13. května 2021
¢ Žák podává 2 přihlášky, které budou vyplněny stejně (1. SŠ první 

termín, druhá škola druhý termín jednotných přijímacích 
zkoušek)

¢ Na SŠ s maturitou (mimo oborů skupiny 82 – umění a 
konzervatoř) je povinná přijímací zkouška z ČJ a matematiky



\INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

¢ Informace k přijímacímu řízení je možné najít na www.msmt.cz
¢ Přihlášky budou generovány ze školní matriky
¢ 1) informace pro žáky , kteří chtějí na SŠ s talentovou 

zkouškou
¢ Žáci přinesou výchovné poradkyni : název a adresu školy,název a 

kód oboru, datum talentové zkoušky
¢ Nutné řádně zkontrolovat adresy v matrice, popřípadě ve 

spolupráci s TU opravit!!!!
¢ Je nutné zvolit, který ze zákonných zástupců bude uveden 

na přihlášce



INFORMACE

¢ Výchovný poradce vygeneruje přihlášku do 20.11. a předá  ji 
žákům s podpisem ŘŠ

¢ ( formulář Potvrzení o převzetí – odevzdat s podpisem zákonného 
zástupce výchovné poradkyni)

¢ Žák překontroluje a popřípadě ihned donese k opravě
¢ Přihlášku je nutné odevzdat na SŠ nejpozději do 30. 11. 2020
¢ 2) informace pro žáky na ostatní školy
¢ Na stránkách školy vyplní formulář do 28.1. 2021
¢ Na on-line formuláři bude věnována pozornost číselnému kódu 

studijního oboru (škola za chybný kód neručí) a jménu rodiče, 
který bude přebírat poštu (nutno uvést telefonní kontakt) ! ! 
Nutné řádně zkontrolovat adresy v matrice, popřípadě ve 
spolupráci s TU opravit!!!!



¢ TU vygeneruje přihlášku do 8. 2. 2021 a předá  je žákům s 
podpisem ŘŠ

¢ (formulář Potvrzení o převzetí – odevzdat s podpisem zákonného 
zástupce výchovné poradkyni)

¢ Žák překontroluje a popřípadě donese k opravě do 10. 2. 2021 
(věnujte pozornost, kde je nutné mít potvrzení lékaře)

¢ Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 1. 3. 2021
¢ Součástí přihlášky je doporučení školského poradenského zařízení 

obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího 
řízení ( doporučení musí být originál)

¢ Součástí jsou dále doklady prokazující plnění kriterií přijímacího 
řízení stanovených ředitelem školy 

¢ Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka trvá 60 minut a z 
matematiky 70 minut



ZÁPISOVÉ LÍSTKY

¢ Zápisový lístek bude žákům, kteří budou dělat talentové zkoušky 
vydán nejpozději 30. 11. 2020 a ostatním do 15. 3. 2021

¢ Zápisový lístek podléhá evidenci, je vydán jednou!
¢ V případě ztráty se musí napsat žádost řediteli školy
¢ Zápisový lístek se musí odevzdat do 10- ti pracovních dnů od 

obdržení rozhodnutí o přijetí
¢ Přeji Vám šťastnou volbu


