Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021
Přihlašování ke vzdělávání
Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání
na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2020. V případě, že uchazeč podává přihlášku do
oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2019.
Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.
Přihlášky vytiskne kariérový poradce. O podání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
školu včas informujte. Přihlášky do denní formy vzdělávání na střední školy budou vytisknuty po 1.
pololetí školního roku. Žákovi budou předány společně s pololetním výpisem vysvědčení a zápisovým
lístkem.
Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč
podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou
přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Podáním přihlášky do
oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání
v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel školy povinen vyhlásit nejméně jedno kolo
přijímacího řízení. V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s
výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací
zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to 14. a 15. dubna
2020 (čtyřleté obory vzdělání), 16. a 17. dubna 2020 (šestiletá a osmiletá gymnázia). Každý uchazeč
může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na
přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém
pořadí. V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací
zkoušky, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny pro její konání. Školní přijímací
zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v
pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2020; pro ostatní obory vzdělání se konají v
pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2020.
Zápisový lístek
Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj
úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit
odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Každý
uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě,
že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč
také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou
zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. Zápisový lístek obdrží
žák společně s přihláškou v den vydání výpisu pololetního vysvědčení. Zápisový lístek pečlivě
uschovejte.

Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia
Do prvního ročníku šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně
ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník osmiletého gymnázia nebo druhý ročník
osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, do prvního ročníku osmiletého gymnázia uchazeče,
kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. Při přijímacím řízení do
prvního ročníku šestiletého a osmiletého gymnázia se postupuje obdobně, jako je popsáno výše.
Informační zdroj: https://www.atlasskolstvi.cz/a7470-prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani
Zde najdete plné znění s dalšími podrobnostmi (odvolací řízení, přijímání do oborů s talentovou
zkouškou, rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. Podrobné informace získáte též na oficiálních stránkách
středních škol, na stránkách MŠMT.

