
Přijímací řízení na SŠ 2020/2021 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SŠ – NĚKOLIK RAD 

Vážení rodiče a vycházející žáci, 

po výběru střední školy nebo střední odborné školy žáci navštíví výchovnou poradkyni Mgr. Marii Šimkovou a 

budou jim vytištěny přihlášky na SŠ 

 žáci naší školy dostanou dva formuláře s vyplněnou hlavičkou  

 pokud chtějí, budou jim přímo doplněny názvy a adresy škol, včetně oboru vzdělávání (najdete v atlasu školství) 

Pár rad pro správné vyplnění ostatních kolonek přihlášky: 

 Kontakt na zákonného zástupce / kontakt na uchazeče: pro účely přijímacího řízení je nejdůležitější e-mail a 

telefon (mobil). U nezletilých uchazečů škola v první řadě kontaktuje zákonného zástupce. 

 Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání – škrtněte 

ANO, pouze pokud má žák doporučení z pedagogicko psychologické poradny k přijímacímu řízení škrtněte NE! 

 Ročník SŠ -  nevyplňujte! 

 Zkrácené studium: vždy škrtněte slovo ANO. Zkrácené studium (škrtnutí volby NE) se týká jen uchazečů, kteří 

už absolvovali jinou střední školu a chtějí si rozšířit vzdělání. 

 Jednotná zkouška: škrtněte NE (podrobnosti na formuláři bod 7), pokud se zkouška nekoná – nevyplňujte! 

 Zákonný zástupce uchazeče: datum narození doplňte pro uvedeného zákonného zástupce (datum narození 

uchazeče je již předvyplněno) 

 na druhé straně přihlášky budou vytištěny známky z posledních tří pololetí 

 obě přihlášky  vyplňte úplně stejně !!!  

 na přihláškách na střední školu potvrďte, prosím, podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce 

správnost všech údajů. V případě zjištění chyby ihned přineste přihlášky zpět do školy k přepracování. 

 po vyplnění bude přihláška opatřena razítkem a podpisem ředitelky školy – odevzdávat prosím výchovné 

poradkyni Mgr. Marii Šimkové 

 za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní 

způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka  

 naše škola vám nabízí aktivní spolupráci a poradenskou činnost při řešení problémů týkajících se přijímacího 

řízení 

Dříve než odešlete přihlášku: 

 zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku. Pokud ano nechte si přihlášku potvrdit u 

svého obvodního dětského lékaře. 

 seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole – (čtěte pozorně celý text) 



 pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích 

(jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem 

 Přihlášky doručte na adresu ředitele SŠ do 1. 3. 2020. 

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových 

stránkách: 

 www.scio.cz 

 www.infoabsolvent.cz 

 www.atlasskolstvi.cz  

 www.msmt.cz 

Termíny zkoušek 

1. termín: 14. dubna 2020- pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia 

                 16. dubna 2020- pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

2. termín: 15. dubna 2020- pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia 

                 17. dubna 2020 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

Náhradní termín (pro všechny uvedené obory vzdělání): 

                1. termín: 13. května 2020 

                2. termín: 14. května 2020 
 

Zápisový lístek 

 zápisový lístek bude žákům předán do 15. března (předá výchovná poradkyně Mgr. Marie Šimková) 

 zápisový lístek doručte řediteli vybrané SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, 

případně ho v tomto termínu předejte k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl 

vzdělávat se na dané střední škole) 

 zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy ho chce uplatnit na škole, kde byl 

přijat v rámci odvolacího řízení. 

Způsob seznámení s výsledkem přijímacích zkoušek 

 Do 3 pracovních dnů (po posledním dnu konání PZ) ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a těm, 

kteří nebyli přijati, odešle rozhodnutí o nepřijetí. 

Po oznámení rozhodnutí (doručení poštou) je třeba: 

 doručit zápisový lístek řediteli SŠ do 10 pracovních dnů viz. výše 

http://www.scio.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.msmt.cz/


 nebo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno 

rozhodnutí o nepřijetí – na adresu střední školy (je možné informovat se předem, zda má odvolání smysl) 

 

 informace o odvolání najdete na webu www.zkola.cz , v sekci přijímací řízení – Informace o odvolacím řízení 

 

 pokud uchazeč nebude přijat, lze podat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení. Seznam škol, které vyhlásí druhé 

kolo přijímacího řízení bude zveřejněn na webu www.zkola.cz  

V případě nejasností se obraťte na výchovnou poradkyni Mgr. Marii Šimkovou (nutno domluvit schůzku předem)  

na tel. 572 697 301 

 

http://www.zkola.cz/
http://www.zkola.cz/

