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PŘIJÍMACÍM 
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VYHLÁŠKA Č. 353/2016 SB



PŘIHLÁŠKY
• Dva tiskopisy přihlášek a zápisový lístek si žáci/zákonní

zástupci vyzvednou na sekretariátu školy v termínu 26. - 28.1. 
od 8 do 15 hodin – Vyplní obě přihlášky stejně – stejné
pořadí škol (oborů)!

• Vyplněné přihlášky z obou stran přinese žák po jarních
prázdninách do školy ke kontrole, nejpozději do 19.2.2021. V 
případě distanční výuky bude možná kontrola online.



PŘIHLÁŠKY
• Zkontrolované přihlášky budou žákům vráceny (či

odsouhlaseny po online kontrole) a 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!).



PŘIHLÁŠKY

• součástí může být lékařský posudek (zkratka PLP v Atlase
školství – zjistit předem, zda je nutná!), rozhodnutí o 
zdravotním znevýhodnění, doporučení školského
poradenského zařízení PPP/SPC obsahující vyjádření o 
vhodném postupu při přijímací zkoušce – lze navýšit
časový limit

• na přihlášce se uvádí rodné číslo žáka a dole u 
zákonného zástupce i datum narození



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.

NOVĚ také ředitel uvede, zda se budou konat jednotné testy 
a upřesní tuto informaci do 8.3.



DŮLEŽITÉ ZMĚNY:
*Ve školním roce 2020/2021 nebude u dotčených 4letých maturitních oborů
povinnou součástí přijímacího řízení konání jednotné přijímací zkoušky.

*Jednotná zkouška se může konat, ale také ji podle rozhodnutí ředitele školy lze
nahradit školní přijímací zkouškou.

*Školní zkoušku lze organizovat i distanční formou.

*Přijímací zkoušky se nemusejí konat v případě, kdy škola obdrží počet přihlášek
ke studiu do konkrétního oboru, který nepřevýší plánovaný počet přijímaných.

Pak může ředitel školy rozhodnout, zda zkoušky uplatní, nebo se vůbec konat
nebudou a o přijetí ke studiu se bude rozhodovat na základě jiných kritérií.
Tuto možnost si škola musí vyhradit v kritériích pro přijetí, která budou dostupná
na webu školy do 31. ledna. Rozhodnutí o nekonání přijímaček škola 

zveřejnění na školním webu nejpozději do 8. března.
Je třeba sledovat webové stránky středních škol!!!

*Vysvědčení za 2. pololetí šk. r. 2019/2020 nebude zahrnuto do kritérií pro přijetí
ke studiu na střední škole. Mohou však být posuzována vysvědčení i z nižších
ročníků.



JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
• Týká se maturitních oborů na obou školách se počítají

pouze lepší výsledky

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

• NOVĚ letos možnost konat zkoušku 2x i v případě, že žák dal 
pouze 1 přihlášku do maturitního oboru (pak koná JPZ 2x na
stejné škole)

1. termín:  12.dubna (4leté SŠ)

2. termín:  13. dubna (4leté SŠ)

Náhradní termín 12. a 13.5.



POZVÁNKA

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.



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.

Śeznam 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! )

Pokud se přijímací zkouška nekoná, lze zaslat rozhodnutí o 
nepřijetí nebo zveřejnit seznam přijatých uchazečů nejdříve
22.4.



ODVOLÁNÍ A DALŠÍ KOLA 
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Odvolat se lze do 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí o 
nepřijetí. Vzor odvolání je na internetu.

Pokud ředitel SŠ vyhlásí další kola přijímacího řízení, vyhlásí
i termín pro podání přihlášky a oznámí krajskému úřadu
počet volných míst v jednotlivých oborech. Krajský úřad
zveřejní přehled volných míst – i na webových stránkách.



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!

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


