
Přijímací řízení na SŠ 

 

 

Podání přihlášky: 

- Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podá přihlášku do denní formy 

vzdělávání na střední škole řediteli školy a to do: 

- Do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2020 

- Do denní formy vzdělávání na střední škole do 1. 3. 2021 

- Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu (podává se 2x, školy se uvádí ve stejném pořadí) 

- Do oboru s talentovou zkouško modrý tiskopis 

- Do denní formy vzdělávání na střední škole růžový tiskopis 

- Přihlášky vytiskne uchazečům škola – 9. třídám v pololetí společně s vysvědčením, ostatním 

ročníkům na žádost zákonného zástupce spolu s pololetním vysvědčením (žádost přes třídního 

učitele) 

- Přihlášky do oborů s talentovou zkouškou vytiskne škola na žádost zákonných zástupců (žádost 

přes třídního učitele) 

- Vytištěná přihláška školou obsahuje osobní údaje uchazeče a klasifikaci za předepsané roky 

- Uchazeč se zákonným zástupcem do přihlášky vyplní školu, obor a kód oboru na který se hlásí, 

přihlášku donese do školy k podpisu a orazítkování ředitelce školy 

- Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Podáním 

přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat 

přihlášky ke vzdělávání v oboru bez talentové zkoušky. 

 

Přijímací řízení: 

 

- Jednotné přijímací zkoušky (obory s maturitou) 

 

pro čtyřleté obory s maturitou 12. a 13. 4. 2021(uchazeči z 9. třídy) 

 

pro šestiletá a osmiletá gymnázia (uchazeči z 5. a 7. třídy) 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021 

 

- Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním termínu na škole, která je 

uvedena první v pořadí na přihlášce, ve druhém kole na škole druhé 

- Přípravu, zadání, zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků 

vzdělávání 

- V případě, že uchazeč nemůže ze závažných důvodů zkoušky v řádném termínu konat a svoji 

neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví řediteli příslušné školy, koná zkoušku v 

náhradním termínu 

- Náhradní termín – 12. a 13. 5. 2021 

- Ředitel může v rámci přijímacího řízení stanovit školní přijímací zkoušky, období pro konání 

školního přijímacího řízení 12. 4. - 28. 4. 2021 

 

- Přijímací zkoušky pro obory s výučním listem 

22. 4. 2021 – 30. 4. 2021 – termín stanovuje ředitel příslušné školy 

 

- Informace o kritériích pro přijetí a předpokládaném počtu uchazečů zveřejní ředitel školy pro 

první kolo přijímacího řízení do 31. 1. 2020, obory s talentovou zkouškou do 31. 10. 2020. 

 

Hodnocení kritérií pro přijetí: 

- Stanovuje ředitel příslušné střední školy nebo učiliště s tím, že je povinnost zohlednit výsledky 

jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení – podílí se nejméně 60% (do oboru 

vzdělání se sportovní přípravou nejméně 40%) 



- V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v 

druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií 

přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 

2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil 

nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být 

hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, musí ředitel školy v kritériích stanovit, jakým 

způsobem bude s hodnocením naloženo. V letošním školním roce MŠMT doporučuje 

hodnocení ze stanovených kritérií zcela vyloučit, v následujících letech je možné např. 

duplicitně započítat jiné pololetí. 

- Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu českého jazyka 

a literatury a písemného testu matematiky 

- Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění podmínek 

zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, pokud je stanoven (škola může vyžadovat 

lékařské potvrzení na přihlášce) 

 

- Pokud splní více uchazečů, rozhoduje o jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií 

přijímacího řízení. 

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami 

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží 

doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ). Vzor doporučení stanovuje vy-

hláška č. 353/2016 Sb. 

Úprava podmínek přijímacího řízení vč. podmínek pro konání JPZ je plně v kompetenci ředitele 

příslušné střední školy. 

 

 

Kritéria pro přijetí: 

 

- Stanovuje ředitel příslušné školy 

- Obory s talentovou zkouškou do 31. 10. 2020 

- Obory bez talentové zkoušky do 31. 1. 2021 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí: 

 

- Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy 

seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům (jejich zákonným zástupcům) odešle 

rozhodnutí o nepřijetí od 22. 4. 2021 do 30. 4. 2021 

- V případě vzdělání s maturitní zkouškou zpřístupní hodnocení uchazeče Cermat nejpozději 

28. 4. 2021 a ředitel příslušné SŠ zveřejní do 2 pracovních dnů celkové hodnocení uchazečů 

v 1. kole.  

- Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu 

žáků, počet kol není omezen – tuto skutečnost neprodleně oznámí příslušnému krajskému 

úřadu. Ten zveřejní seznam škol a počet volných míst způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

 

 

 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/uprava-podminek/Formular_doporuceni_prijimaci_rizeni_SS.pdf


Zápisový lístek  

 

- Žáci, kteří se hlásí ke studiu na střední škole obdrží neorazítkovaný zápisový lístek spolu 

s pololetním vysvědčením 

- Slouží k potvrzení zájmu uchazeče o studium na střední škole, kde byl přijat. Zápisový lístek 

musí uchazeč (zákonný zástupce) odevzdat do 10ti pracovních dnů ode dne zveřejnění 

výsledků přijímacího řízení na střední školu, kam chce nastoupit. pokud tak neučiní 

zanikají účinky rozhodnutí o přijetí a může být přijat další uchazeč 

- Každý obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou – to neplatí v 

případě přijetí na odvolání a v případě školy s talentovou zkouškou – byl později přijat na školu 

bez talentové zkoušky 

 

 

 

 

Přijímání na školy s talentovou zkouškou: 

- Kritéria pro přijetí musí ředitelé škol zveřejnit do 31. 10. 2020 

- Talentové zkoušky – od 2. 1. 2021 do 15. 1. 2021 

- Gymnázium se sportovní přípravou – od 2. 1. 2018 do 15. 2. 2018 

- Konzervatoře – od 15. 1. 2021 do 31. 1. 2021 

- Po talentové zkoušce zašle ředitel zletilému uchazeči (zákonnému zástupci) sdělení o výsledku 

talentové zkoušky a to do  

- Střední vzdělání s talentovou zkouškou 20. 1. 2021,  

- Konzervatoře od 5. 2. 2021 do 15. 2. 2021  

- Gymnázia se sportovní přípravou do 20. 2. 2021 

- Pokud uchazeč úspěšně vykoná talentovou zkoušku pokračuje v přijímacím řízení, jednotná 

přijímací zkouška se nekoná, výjimkou je gymnázium se sportovní přípravou 

 

Odvolací řízení: 

 

- Proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele 

příslušné SŠ k odboru školství krajského úřadu 

- Odvolání by mělo obsahovat: 

označení správního orgánu, jemuž je určeno 

jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození 

název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání 

důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy 

důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními 

předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení jež mu předcházelo) 

jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, popřípadě jinou adresu 

pro doručování 

datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilého uchazeče 

 

 

Užitečné odkazy: 

 

Odkaz na stránky MŠMT 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore


Přihlášky na SŠ 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-

vzdelavani-v-1 

 

Odkaz na CERMAT 

 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss 

 

 

Pro nerozhodnuté uchazeče zasíláme odkazy na stránky, kde je možné projít nabídku SŠ 

 

https://www.infoabsolvent.cz 

 

https://www.emiero.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1
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