
 
 
Základní informace o přijímacím řízení na školní rok 2021-2022 
 
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
-žáci mohou podávat 2 přihlášky v 1. kole přijímacího řízení na střední školy  
-za vyplnění 1. strany přihlášky zodpovídají zákonní zástupci žáků 
-přihlášky se všemi náležitostmi odevzdají (odešlou) řediteli SŠ zákonní zástupci žáka 
  do 1. 3. 2021 
-součástí přihlášky jsou: 
               1. školou potvrzené známky z vysvědčení v 8. a 9. ročníku (viz zadní strana přihlášky) 
               2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, je-li stanoven jako kritérium pro přijetí          
                 do zvoleného oboru                 
               3. doklady o výsledcích v soutěžích a olympiádách 
               4. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro 
nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami        
                 
 
 
1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

S podáním 2 přihlášek v prvním kole přijímacího řízení souvisí zapsání škol a oborů vzdělání, 
případně zaměření podle školního vzdělávacího programu, v obou přihláškách ve stejném 
pořadí, jež určuje, ve kterém termínu se uchazeč hlásí v oboru středního vzdělání s maturitní 
zkouškou. Ředitel střední školy rozhodne o způsobu konání přijímací zkoušky (jednotná nebo 
školní). V případě nižšího počtu uchazečů může ředitel rozhodnout o nekonání zkoušky. Se 
svým stanoviskem seznámí uchazeče do 8.3.2021. 
Střední školy s tříletým učebním oborem jednotné zkoušky ani školní zkoušky nekonají. 
Jednotné termíny pro první kolo přijímacího řízení byly stanoveny pro čtyřleté obory 
s maturitou na 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021.  
V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek 
přijímacího řízení ve škole z doporučení školského poradenského zařízení. Předkládání 
doporučení školského poradenského zařízení, a tím žádosti na úpravu podmínek přijímacího 
řízení, je ale na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně). 
Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel SŠ nejpozději 14 dní před jejím konáním. Pozvánka 
bude obsahovat informace o požadavcích k přijímacímu řízení.                                          
Počet míst pro odvolání určí ředitel SŠ. 
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění podmínek 
zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání, pokud je stanovena. 
 
 
 
ZÁPISOVÝ LÍSTEK 
-obdrží každý žák ve škole 
-vyplněný jej odevzdá uchazeč v té střední škole, kterou si vybral po zdárném přijímacím    
  řízení 
-uchazeč má povinnost potvrdit své budoucí studium na SŠ odevzdáním zápisového lístku  
do 10 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí 
-v případě jeho ztráty kontaktují zákonní zástupci žáka základní školu. Nepotvrdí-li uchazeč 
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se 
na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke 
vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Každý uchazeč 
obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou.  

 
 
 
 
DOPORUČENÍ 



-sledujte aktuální informace na webových stránkách SŠ (hlavně od 31. 1. 2021) 
-v případě nejasností v průběhu přijímacích řízení kontaktujte neprodleně danou střední školu 
-s případnými dotazy se obracejte na výchovnou poradkyni Mgr. J. Vyhlídkovou  
 (tel. 384 324 431, email: jvyhlidkova@5zsjh.cz) 
-odpovědi na nejčastěji kladené otázky k přijímacímu řízení, popř. úpravu vyhlášky o přijímacím         
  řízení si můžete přečíst na : 
www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 
 
 
ODVOLACÍ ŘÍZENÍ 

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce 
uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím 
ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu. Co by mělo odvolání obsahovat, je 
popsáno v Atlasu školství, který každý žák obdržel ve škole. (str. 8) 
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