PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ
ve školním roce 2020/21
přehledné aktuální informace:

https://cermat.cz

https://msmt.cz

Jednotná přijímací zkouška 2021
- JPZ 2021
- Specifikace požadavků
- Úpravy podmínek přijímacího řízení
- Testová zadání k procvičování
- Návod pro vyplnění přihlášky na SŠ

Právní předpisy
• Legislativní zázemí přijímacího řízení, a tedy i
jednotné přijímací zkoušky, tvoří školský zákon č.
561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb., o
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která
blíže specifikuje ustanovení zákona.
• Úpravy podmínek uchazečů se speciálními
vzdělávacími potřebami upravuje společně s výše
zmíněnými právními předpisy vyhláška č.
27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Přijímací řízení
• Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první
kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě
střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná
zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Podáním dvou
přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací
zkoušku ve dvou termínech (tzn. podá-li uchazeč jednu přihlášku na
maturitní obor a druhou např. na obor s výučním listem, může
konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou).
• Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může
uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s
talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat
dohromady až 4 přihlášky (zkoušku však přesto může konat pouze
dvakrát). Všechny školy, na které uchazeč podal přihlášku do oboru
vzdělání, u nichž je jednotná přijímací zkouška nedílnou součástí
kritérií pro přijímaní uchazečů, obdrží od Centra výsledky této
zkoušky.

Přihlášky na SŠ
přihláška = 1

list tištěný oboustranně

– platné formuláře přihlášek budou připravené
na stránkách naší školy:

Přijímací řízení na SŠ
– další aktuální informace na stránkách naší školy :

Kariérové poradenství

Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou:
– žáci odevzdají přihlášku s vyplněnou

přední stranou do 13. 11. 2020,
třídní učitelé doplní zadní stranu
– ředitelka školy vydá žákům potvrzené
přihlášky a zápisový lístek 20. 11. 2020
– žáci doručí přihlášky na střední školy

do

30. 11. 2020

Přihlášky na ostatní SŠ:
– žáci odevzdají přihlášku s vyplněnou přední
stranou do 5. 2. 2021, třídní učitelé doplní
zadní stranu
– ředitelka školy vydá žákům potvrzené
přihlášky a zápisový lístek 12. 2. 2021
– žáci doručí přihlášky na střední školy

do

1. 3. 2021

Výsledky přijímacího řízení po 1. kole nahlásí žáci na ZŠ přijetí na SŠ do 15. 5. 2021.

Přijímací zkoušky:
1. termín 12. 4. 2021 pro čtyřleté obory vzdělání
14. 4. 2021 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín 13. 4. 2021 pro čtyřleté obory vzdělání
15. 4. 2021 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
náhradní termín pro všechny obory
1. termín: 12. 5. 2021
2. termín: 13. 5. 2021

Pokud uchazeč podal pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky do oborů
vzdělání s maturitní zkouškou (popř. dvou odborných zaměření ŠVP téhož oboru
v rámci jedné školy), koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát.
V 1. řádném termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě,
ve druhém řádném termínu na škole, kterou uvedl jako druhou v pořadí.

V případě, že uchazeč hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou
a zároveň na jiný maturitní obor, musí při vyplňování přihlášky dodržovat
specifická pravidla.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek
přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského
poradenského zařízení.
Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací
tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a
rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého
pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.
Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky
pak 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší
výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Gymnázium se sportovní přípravou
Uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou,
jsou specifický případ. Pro tento obor je v rámci RVP stanovena talentová
zkouška, přesto se v rámci přijímacího řízení koná i jednotná přijímací zkouška.
Uchazeči o tento obor podávají přihlášku (nebo dvě přihlášky, hlásí-li se do tohoto
oboru na dvě školy) do 30. listopadu a posléze mohou podat až dvě další
přihlášky na obory bez talentové zkoušky do 1. března.
Mohou tedy podat až 4 přihlášky na obory, kde se koná jednotná přijímací
zkouška, kterou ale mohou konat pouze dvakrát. V tomto případě se uplatňuje
pravidlo stanovené § 11 vyhlášky č. 353/2016 Sb., které určuje, že jako místo
konání jednotné přijímací zkoušky má vždy „přednost“ škola, kam se uchazeč
hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou.
Na přihláškách do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (s růžovým podtiskem) je
proto u těchto škol nutné vyznačit, že zde uchazeč nebude jednotnou přijímací
zkoušku konat – v poli „Jednotná zkouška“ vyznačí uchazeč „Ne“. Výsledky
jednotné přijímací zkoušky jsou ale vždy zpřístupněny všem školám, na které
uchazeč podal přihlášku, bez ohledu na to, kde zkoušku reálně fyzicky vykonal.
Uchazeč koná JPZ ve škole, kam se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní
přípravou, i v případě, že nevykonal úspěšně talentové zkoušky a není tudíž
možné, aby byl do oboru přijat. Výsledek JPZ mu bude započten do přijímacího
řízení na ostatní školy.

Zápisový lístek
Význam podání zápisového lístku
Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole.
Vydání zápisového lístku
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, a to
nejpozději do 15. března daného školního roku. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.
Termín pro podání zápisového lístku
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané
střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který
rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí.
Zpětvzetí zápisového lístku
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.
Ztráta zápisového lístku
Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku.
Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce
nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole;
součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče
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