
INFORMACE O 
PŘIJÍMACÍM 
ŘÍZENÍ
ŠKOLSKÝ ZÁKON (Č. 561/2004 SB.)
(§ 59 A NÁSL.)
VYHLÁŠKA Č. 353/2016 SB.



PŘIHLÁŠKY
• Dva tiskopisy přihlášek a zápisový lístek si vyzvednou 

žáci/zákonní zástupci v kanceláři školy v termínu 25. -
28.1. v době od 8 – 15 hodin.

• Na přihláškách budou mít žáci již vyplněné osobní údaje 
podle Bakalářů a potvrzenou klasifikaci na druhé straně s 
razítkem a podpisem.



• Vyplní obě přihlášky stejně – stejné pořadí škol 
(oborů)! Doplní se název a adresa školy, kód a název 
oboru (podle webových stránek školy – osmileté 
gymnázium 79-41-K/81), termín školní přijímací 
zkoušky (pokud se bude konat), podpisy a datum 
narození ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE!

• Zákonný zástupce nezletilého uchazeče doručí 
přihlášku řediteli střední školy do 1.3.2021

• (přihlášku doručí osobně řediteli SŠ nebo 
doporučeně poštou, v obou případech 
uschovat potvrzení!).



LÉKAŘSKÝ POSUDEK

• součástí může být lékařský posudek (na gymnáziích být
většinou nemusí, zkontrolovat požadavky na webu školy) 
rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, doporučení
školského poradenského zařízení PPP/SPC.



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Ředitel SŠ stanoví pro přijímací řízení:

A. Jednotná kritéria pro všechny uchazeče

B. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do 
jednotlivých oborů

Tyto informace musí ředitel SŠ zveřejnit do 31.1.2021 - na 
webových stránkách SŠ.



JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
• Týká se maturitních oborů

• Písemné testy může uchazeč, který podal 2 přihlášky, 
konat 2x a na obou školách se počítají pouze lepší 
výsledky

• V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce 
jako 1. škola, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené 
na přihlášce jako 2. škola!

1. termín:  12.dubna (4leté SŠ)
• 14. dubna víceletá gymnázia

2. termín:  13. dubna (4leté SŠ)
• 15. dubna víceletá gymnázia

Náhradní termín 12. a 13.5.



HODNOCENÍ
• Jednotné testy: 60% - budou vyhodnoceny centrálně a

zaslány školám (proto se uvádí na přihlášce rodné číslo
uchazeče)

• školní hodnocení: 40% ( body za průměr, body za
olympiády, školní přijímačky)

• zůstává zachována možnost stanovit školní přijímací
zkoušku, která se letos bude konat ve stejném termínu
jako JPZ



Pozvánku k přijímací zkoušce – jednotným testům - obdrží 
uchazeč 14 dní před konáním zkoušky. Pokud ne – volat SŠ.

Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů přijímací zkoušky 
účastnit, musí se řediteli SŠ řádně omluvit do 3 dnů po 
termínu zkoušky a bude mu určen náhradní termín – 12. a 
13.5.



VÝSLEDKY
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Jakmile ředitel školy získá centrálně vyhodnocené výsledky
jednotných testů, nejpozději do 2 pracovních dnů ukončí
celkové hodnocení uchazečů a neprodleně jej oznámí.

Seznam přijatých uchazečů zveřejní pod jejich registračním
číslem na veřejně přístupném místě (ve škole a na webových
stránkách). Registrační číslo je přiděleno uchazeči v den 
přijímací zkoušky (někdy zasláno poštou předem).



ROZHODNUTÍ O 
NEPŘIJETÍ
Nepřijatým uchazečům (jejich zákonným zástupcům) odešle
ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí (je uloženo na poště 5 
pracovních dnů – poté je považováno za doručené!).



ODVOLÁNÍ
Odvolat se lze do 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí o 
nepřijetí. Vzor odvolání je na internetu.



ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se 
studentem příslušného oboru na dané SŠ.

Každý uchazeč může obdržet pouze jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek obdrží žáci ve škole s přihláškami. Uschovat
a nevyplňovat!!! Až po přijetí na SŠ – jen 1. rámeček! Druhý je 
pro případ přijetí na základě odvolání.

Podpis na ZL stejný zák. zástupce jako na přihlášce!



ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek musí doručit zákonný zástupce řediteli SŠ 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí 
(zveřejnění seznamu přijatých).

V případě ztráty či poškození zápisového lístku vydá škola na 
základě žádosti zákonného zástupce náhradní zápisový 
lístek. Součástí žádosti je čestné prohlášení, že původní 
zápisový lístek uchazeč neuplatnil ani neuplatní ve střední 
škole.





UPOZORNĚNÍ
Vzít zpět zápisový lístek (tzn. přenést na jinou školu) školský
zákon neumožňuje.

Výjimkou je pouze situace, kdy chce uchazeč uplatnit
zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.



UŽITEČNÉ
INFORMACE:

www.infoabsolvent.cz

www.msmt.cz

www.cermat.cz

www.atlasskolstvi.cz


