
Důležité termíny a informace o přijímacím řízení na střední školy 

ve školním roce 2020/2021 
 

První kolo přijímacího řízení 

Uchazeč (prostřednictvím zákonného zástupce) může v 1. kole přijímacího řízení podat nejvýše 2 přihlášky.  

Je možno podat přihlášky na dvě různé školy, nebo obě na stejnou školu, v tomto případě však musí jít o různé 

obory vzdělání.  

Přihlášky  podává uchazeč přímo řediteli střední školy, na niž se hlásí (buď osobně, nebo doporučeně). 

Pokud uchazeč podá 2 přihlášky, uvede na každou z nich údaje o obou školách/obou oborech, na které se 

hlásí, a to ve stejném pořadí (na prvním místě je obvykle uvedena škola, o kterou má žák větší zájem) – obě 

přihlášky jsou totožné.  

 

Další kola přijímacího řízení  

Ředitel může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. V dalších kolech 

přijímacího řízení není počet přihlášek omezen (přihlášky tiskneme podle potřeby jednotlivých žáků). 

 

Termíny podávání přihlášek  

 obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020   

 obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2021  

 

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání s talentovou zkouškou k 30. listopadu (např. sportovní 

gymnázium, konzervatoř, školy s uměleckým zaměřením) a až na 2 obory vzdělání bez talentové zkoušky k 

1. březnu. Školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí (obě přihlášky jsou 

vyplněné stejně). 

  

Termíny přijímacích zkoušek pro obory s talentovou zkouškou 

 střední vzdělání s talentovou zkouškou  od 2. do 15. ledna 2021 

 obor Gymnázium se sportovní přípravou  od 2. ledna do 15. února 2021 

(tento obor koná i jednotnou přijímací zkoušku - termíny uvedeny níže) 

 obor vzdělání v konzervatoři     od 15. ledna do 31. ledna 2021  

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (obory vzdělání s maturitní zkouškou) 

čtyřleté obory vzdělávání   pondělí 12. dubna a úterý 13. dubna 2021  

(test z českého jazyka a matematiky) 

šestiletá a osmiletá gymnázia středa 14. dubna a čtvrtek 15. dubna 2021  

(test z českého jazyka a matematiky) 

 

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže konat přijímací zkoušky 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 jednotné přijímací zkoušky (pro všechny obory) - středa 12. května a čtvrtek 13. května 2021.

  

Jednotnou přijímací zkoušku zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) – 

www.cermat.cz.  

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně a zaslány zpět školám nejpozději do 28. dubna 2021. Školy zpracují 

výsledky v souladu se stanovenými kritérii přijímacího řízení (jednotná zkouška – nejméně 60 % hodnocení; 



v případě oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 % hodnocení). Vyhlášení výsledků přijímacího 

řízení se uskuteční do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení jednotné přijímací zkoušky školám. 

 

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. 

 

V rámci kritérií přijímacího řízení se mohou konat také školní přijímací zkoušky, a to ve dnech od 12. dubna do 

28. dubna 2021. 

 

Termín pro školní přijímací zkoušky pro obory vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky 

(obory vzdělání s výučním listem, závěrečnou zkouškou) – od 22. dubna do 30. dubna 2021. 

 

DALŠÍ INFORMACE 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka  

Rozhodnutí o přijetí je zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů. 

Rozhodnutí o nepřijetí je navíc potvrzeno zasláním písemného rozhodnutí uchazečům. 

 

Zápisový lístek  

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku 

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Pokud uchazeč neodevzdá zápisový 

lístek ve stanovené lhůtě, rozhodnutí o přijetí zaniká. 

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola (do 15. března). Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový 

lístek. 

Uchazeč může uplatnit zápisový lístek pouze jednou. Toto neplatí, pokud chce uchazeč uplatnit zápisový lístek 

na škole, kde byl přijat na základě odvolání – zápisový lístek bere uchazeč z první školy zpět. Zápisový lístek lze 

uplatnit znovu také tehdy, pokud byl již odevzdán po přijímacím řízení s talentovou zkouškou a následně byl 

uchazeč přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. 

 

Odvolací řízení 

Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce podat odvolání 

ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím ředitele SŠ k odboru školství 

krajského úřadu. Vzor odvolání je obvykle na webových stránkách střední školy. 

  

CO MŮŽETE K PŘIHLÁŠCE DOLOŽIT  

 zprávu školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v  případě uchazečů s realizovanými podpůrnými 

opatřeními – uzpůsobení podmínek přijímacího řízení 

 diplomy ze soutěží, školních olympiád atd. – okresní kolo a vyšší 

 potvrzení o změněné pracovní schopnosti u osob se zdravotním  postižením 

 

PŘIHLÁŠKY OBDRŽÍ ŽÁCI OD VÝCHOVNÉHO PORADCE VYTIŠTĚNÉ S VYPLNĚNOU ZADNÍ 

STRANOU, KDE JSOU INFORMACE O ZNÁMKÁCH Z 8. A 9. ROČNÍKU (není potřeba, abyste je 

tiskli sami). 

 

 



Prezentace středních škol – AKCE: 

GEMMA 2020  

Tradiční přehlídka středního školství s nabídkou oborů vzdělání s výučním listem a oborů vzdělání s maturitní 

zkouškou pro školní rok 2021/2022 se letos v Novém Jičíně neuskuteční. Přehled škol, které byly na Gemmu 

přihlášeny, a další informace najdete na webové stránce http://gemma.kvic.cz/. 

 

Další akce zatím nejsou potvrzeny, vše aktuální najdete na webových stránkách Informačního a 

poradenského střediska pro volbu a změnu povolání Úřadu práce ČR 

https://www.uradprace.cz/web/cz/ips-2. 

 

Žáci také dostali Atlas školství s přehledem středních škol v Moravskoslezském kraji. Webovou verzi 

s přehledem středních škol v celé České republice najdete na adrese https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-

skoly. 

 

V orientaci v jednotlivých oborech může pomoci i Infoabsolvent – Informační systém o uplatnění absolventů 

škol na trhu práce - https://www.infoabsolvent.cz/. 

Na těchto stránkách najdete také test k volbě povolání - https://www.infoabsolvent.cz/Profitest. 

 

Další možností, která může poradit s výběrem povolání/školy, je Emiero test - https://www.emiero.cz/test/. 
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