
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

 

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní 

přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další 

úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce, které spočívají v posunu časového harmonogramu 

přijímacích zkoušek. Na základě vydaných opatření MŠMT zveřejnilo přehled platných změn. 

 

HARMONOGRAM KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

 

březen do 19.3. Ředitel školy oznámí uchazečům, že se nekoná ani školní ani 
jednotná přijímací zkouška, pokud není převis přihlášek na daný 
obor vzdělání a pokud si to vyhradil v kritériích přijímacího řízení. 

duben do 9.4. Ředitel školy oznámí změnu termínu školní přijímací zkoušky. 

květen 3. – 19. 5. Období pro konání školních přijímacích zkoušek včetně 
neproběhlých zkoušek talentových. 

3., 4. 5. První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých 
oborů vzdělání. 

5., 6. 5. První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do víceletých 
gymnázií. 

19. – 21. 5. Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení. 

červen 2. – 4. 6. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného 
termínu přijímacího řízení. 

2., 3. 6. První a druhý náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro 
všechny obory vzdělání. 

14. – 16. 6. Vyhlášení výsledků náhradního termínu přijímacího řízení. 

28. – 30. 6. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z náhradního 
termínu přijímacího řízení. 

 

 

V souvislosti s výše uvedeným harmonogramem a průběhem celého přijímacího řízení bych Vás 

chtěla upozornit na: 

➢ Najděte si v tabulce všechny termíny, které se Vás týkají. 

➢ Sledujte pozorně internetové stránky středních škol, na které jste si podali přihlášky - 

ředitelé škol zveřejní informace k přijímacímu řízení na dané škole. 

➢ Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které bude konat jednotnou 

přijímací zkoušku, a ředitel školy, na které budete konat školní přijímací zkoušku. 

➢ Jednotnou přijímací zkoušku v prvním termínu absolvujete na škole, kterou jste uvedli 

na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou jste uvedli na 

přihlášce jako druhou v pořadí. 

➢ Pokud se z vážných důvodů nebudete moci povinné jednotné zkoušky zúčastnit v 1. a 2. 

termínu, můžete ji vykonat v náhradních termínech. Vždy je nutná včasná a řádná omluva 

řediteli střední školy, na níž máte jednotnou zkoušku konat. 



➢ Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů 

proběhne formou vydání seznamu přijatých uchazečů na internetových stránkách středních 

škol. Písemného rozhodnutí je zasíláno jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího 

řízení. 

➢ Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení potvrdíte svůj zájem o školu odevzdáním 

vyplněného a podepsaného zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek se v tomto termínu musíte odevzdat buď ve 

škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). Nedoručíte-li v této lhůtě 

zápisový lístek, vzdáváte se tímto práva být přijati za žáka dané střední školy.  

➢ Zápisový lístek můžete vzít zpět pro potvrzení svého zájmu o vzdělávání na jiné SŠ pouze 

v případě, že na tuto SŠ jste byli přijati na základě odvolání, které jste v zákonem stanovené 

lhůtě na tuto SŠ podali. V žádném jiném případě nelze vzít zápisový lístek zpět.  

➢ V případě ztráty zápisového lístku můžete požádat o vydání náhradního zápisového lístku. 

Součástí této žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek 

neuplatnil ani neuplatní ve střední škole. 

➢ Zápisový lístek spolu s pokyny k jejich vyplnění obdrží - žáci 9. ročníku/8. ročníku - na naší 

škole v příštím týdnu. Zápisové lístky Vám/Vašim rodičům vydám osobně ve vestibulu školy 

ve dnech: 

• středa 24. 3. 2021 – 13.30-14,30 

• pátek 26. 3. 2021 – 13,30-14,30 

Později bude k vyzvednutí po předchozí telefonické domluvě v ředitelně. 

Prosíme Vás, abyste ho pečlivě uschovali.  

➢ Zápisový lístek žákům 5. ročníku bude školou vydán na požádání v případě přijetí na víceleté 

gymnázium. Zde prosím zákonné zástupce přijatých žáků, aby kontaktovali své třídní učitele 

nebo přímo mě. 

➢ V případě nepřijetí na střední školu lze do 3 pracovních dnů od doručení/převzetí 

zamítavého rozhodnutí podat (donést, odeslat) odvolání k rukám ředitele školy. Vzory pro 

odvolání naleznete na stránkách středních škol, nebo u mne. 

➢ Pokud byste v 1. kole přijímacího řízení neuspěli, kontaktujte mne prosím, abych Vám 

vysvětlila, jak postupovat ve 2. kole přijímacího řízení. 

 

V případě jakýchkoli nejasností, dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese 

hejdukova.martina@zsbuttulova.cz. 

 

         PaedDr. Hejduková Martina 

               výchovný poradce 

mailto:hejdukova.martina@zsbuttulova.cz

