
Informace k přijímacímu řízení na střední školy, víceletá gymnázia 

✓ Navštivte webové stránky škol, které vás zajímají. Seznamte se s podmínkami školy pro přijetí do 

vybraného oboru vzdělávání. Navštivte dny otevřených dveří na vybraných školách (termíny, 

způsob a možnosti návštěv jednotlivých škol sledujte průběžně na webu středních škol – vše se 

může měnit s ohledem k pandemii covid-19). 

✓ Užitečné odkazy na webové stránky: 

www.infoabsolvent.cz                                                                                       www.stredniskoly.cz 

www.msmt.cz                                                                                                         www.atlasskolstvi.cz 

www.cermat.cz                                                                                                       www.studujvpk.cz 

www.technikaaremeslo.cz                                                                                  

✓ Rodiče mohou využít pro děti přípravné kurzy, příp. přijímací zkoušky „nanečisto“ apod. 

(upozornění – zvolit si den, kdy žák nemá odpolední vyučování – vedení školy nebude žáky 

uvolňovat) – vše se opět bude odvíjet od situace s pandemií covid-19. 

✓ Jednotná kritéria přijímacího řízení, stanovená ředitelem školy, musí být vyhlášena nejpozději do 

31. října 2020 pro obory s talentovou zkouškou, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna 2021 

(zveřejněno na webových stránkách jednotlivých škol). 

✓ Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (z českého jazyka a literatury a z matematiky):  

- čtyřleté obory: 12. 4. a 13. 4. 2021 

- šestileté a osmileté obory: 14. 4. a 15. 4. 2021 

- náhradní termíny: 12. 5. a 13. 5. 2021 

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání s výučním listem (závěrečnou 

zkouškou), do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání 

školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělávání v konzervatoři. Do oborů 

středního vzdělávání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. 1.  

do 15. 1. 2021, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 

15. 1. do 31. 1. 2021. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová 

zkouška koná od 2. 1. do 15. 2. 2021 (tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku ve výše 

uvedených termínech). 

✓ Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny, a 

to v pracovních dnech v období od 12. 4. do 28. 4. 2021 pro obory vzdělávání s maturitní 

zkouškou, v období od 22. 4. do 30. 4. 2021 pro ostatní obory vzdělání. 

✓ Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v 

rámci jedné školy). Uchazeč koná testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce v prvním 

pořadí, v druhém termínu pak na škole uvedené v druhém pořadí. Proto je důležité uvádět na obou 

přihláškách školy vždy ve stejném pořadí, aby nedošlo ke shodě termínů (v žádném případě se 

nejedná o určení preference jedné školy před druhou, jedná se o stanovení místa konání zkoušek). 

Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí. Do výsledku 

přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného 

testu. Jestliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z 

důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu 

náhradním.  

Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku na obor, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška, koná 

zkoušku pouze jednou. 

✓ Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení 

uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se 

sportovní přípravou nejméně 40 %. Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.stredniskoly.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.studujvpk.cz/
http://www.technikaaremeslo.cz/


úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako 

nezbytné podmínky pro přijetí. 

Ředitelé škol dle svého uvážení zohledňují i další kritéria přijímacího řízení, např. výsledky 

předchozího vzdělávání, účast žáka na různých soutěžích, olympiádách, výsledky školních 

přijímacích zkoušek či pohovorů. Kritéria pro přijetí si každá škola stanovuje individuálně. 

✓ Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání v konzervatoři nebo do oborů vzdělání s talentovou 

zkouškou, má i nadále možnost podat do 1. března 2021 přihlášky do oborů vzdělání a účastnit se 

přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. 

✓ Pozvání na přijímací zkoušku (nebo informaci, že na základě kritérií se jí nemusí uchazeč 

zúčastnit) očekávat nejpozději 14 dní před určeným termínem zkoušky. 

 

✓ Informace k přihláškám:  

Přihlášky vytiskne škola. Žáci (rodiče) budou průběžně informováni o způsobu vyplňování 

přihlášek. 

Po potvrzení ředitelkou školy bude přihláška v průběhu února předána žákovi (rodičům) zpět. 

K přihlášce můžete přiložit kopie diplomů, umístění v olympiádách apod. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího 

řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.  

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 roce MŠMT doporučuje hodnocení ze stanovených kritérií 

zcela vyloučit. 

Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli (na podatelnu) střední školy nebo 

zasílá doporučeně. 

Termíny podání přihlášek:  

• přihlášky do oborů s talentovou zkouškou podávejte na SŠ do 30. 12 2020 

• přihlášky do ostatních středních škol je nutné zaslat na SŠ do 1. března 2021 

 

 

Výsledky přijímacího řízení 

Výsledky u oborů s talentovou zkouškou zašle ředitel školy zákonnému zástupci do 20. 1. 2021, v případě 

oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou do 20. 2. 2021 (pokud uchazeč vykoná talentovou 

zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení). 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky jsou ředitelům škol zpřístupněny nejpozději do 28. dubna 2021. 

Ředitelé škol následně do dvou pracovních dnů od zpřístupnění výsledků zveřejní na základě dosažených 

výsledků pořadí uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům 

odesílá rozhodnutí o nepřijetí písemně. 

Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní 

ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých 

nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2021. 

 

Zápisový lístek – obdrží zákonný zástupce od výchovné poradkyně (Mgr. Monika Kurková). Termín a 

způsob předání upřesněním s ohledem na situaci s covid-19. Bude důležité si zápisový lístek pečlivě uložit 

do doby, než bude ukončeno hodnocení výsledků přijímacího řízení.  

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče 

odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání (nejpozději do 10 



pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to 

neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání, 

dále v případě, uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl 

následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky). 

 

Postup v případě nepřijetí – do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat 

k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí (vzor odvolání u výchovné poradkyně). Zeptat se ředitele SŠ 

na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale nedoručili zápisový lístek. 

Nevyjde-li odvolání (nebo jste ho nepodali), podívat se na další možnosti ve 2. kole na www stránkách 

krajského úřadu nebo zvolené další školy. Ve druhém kole a dalších kolech přijímacího řízení není počet 

přihlášek omezen. 

 

V případě potřeby se můžete poradit s výchovným poradcem: 

 

    Mgr. Monika Kurková                378 027 115 kurkovamo@zs2.plzen-edu.cz 
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