
AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY  

Žáci podávají přihlášku na denní formu vzdělávání na střední škole řediteli střední školy       

do 1. března 2021.  

Pro první kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě 

přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou 

přihlášku. V případě, že nám do 25. ledna nenahlásíte Vámi zvolené školy, abychom Vám 

mohli přihlášky nachystat, připomínáme, že pořadí škol na obou přihláškách MUSÍ být stejné 

a určuje pouze to, v jakém termínu bude uchazeč konat přijímací zkoušku, nikoliv preferenci!  

Přihlášky je možné poslat poštou (ponechejte si podací lístek z pošty), přes datovou schránku 

nebo odevzdat na SŠ osobně (vydání potvrzení, že jste přihlášku na SŠ zanesli).  

Řádné termíny přijímacích zkoušek 

Pozvánky k přijímacímu řízení obdrží žáci ze SŠ nejpozději 14 dní před termínem zkoušek.  

Pokud nebude ředitelem střední školy stanoveno jinak, konají uchazeči o vzdělání do oborů 

s maturitní zkouškou JPZ z jazyka českého a z matematiky a jejích aplikací v rozsahu 

stanovém Rámcovým vzdělávacím programem.  

Termíny konání JPZ pro první kolo přijímacího řízení jsou stanoveny na 12. a 13. dubna 2021. 

Pokud se bude na škole konat JPZ i školní přijímací zkouška, konají se ve stejný den tak, aby 

se časově nepřekrývaly.  

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů nástavbového 

studia není letos jednotná přijímací zkouška (JPZ) povinnou součástí přijímacího řízení, 

přičemž o nekonání jednotné přijímací zkoušky může rozhodnout ředitel školy. Pokud ředitel 

školy rozhodne o nekonání zkoušky, informace o této skutečnosti musí být součástí 

jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení, které ředitel školy zveřejní 

nejpozději do 31. ledna 2021 (kritéria přijímacího řízení). Pokud se jednotná přijímací 

zkouška v daném oboru vzdělání rozhodnutím ředitele školy nekoná, škola organizuje vždy 

školní přijímací zkoušku (ŠPZ).  

Je-li součástí přijímacího řízení JPZ nebo ŠPZ a počet došlých přihlášek do 8. března 2021 

bude menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, může ředitel 

nejpozději do tohoto data rozhodnout, že se tyto zkoušky nekonají (tento termín je nutno 

dodržet kvůli přihláškám zaslaným poštou).  

Pokud za těchto podmínek ředitel školy rozhodne o nekonání stanovených přijímacích 

zkoušek, zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách 

školy a bezodkladně (nejpozději do 19. března 2021) tuto informaci sdělí také uchazečům, 

popř. jejich zákonným zástupcům. 

SLEDUJTE PROTO BEDLIVĚ STRÁNKY VÁMI VYBRANÝCH ŠKOL!  

Ze standardní situace platí, že uchazeč, který podal dvě přihlášky na obor vzdělání s maturitní 

zkouškou, má dva termíny JPZ a do hodnocení se mu započítává lepší výsledek. Pokud 



uchazeč podá jen jednu přihlášku na maturitní obor vzdělání, má pouze jeden termín             

a započítají se mu pouze tyto výsledky.  

V tomto školním roce se však může stát, že ředitel i u maturitního oboru rozhodne, že se JPZ 

nekoná. Uchazeč, který podal přihlášky na dva maturitní obory vzdělání tak bude v situaci, 

kdy se u jednoho oboru vzdělání JPZ nebude žádným způsobem zohledňovat při výsledném 

hodnocení celého přijímacího řízení a ve druhém oboru bude součástí hodnocení! V takovém 

případě by byl uchazeč ve stejném postavení jako uchazeč, který se hlásil pouze na jeden 

maturitní obor. Za takové situace se proto jeví jako spravedlivé umožnit konání JPZ ve dvou 

termínech všem uchazečům, kteří podali přihlášku alespoň do jednoho oboru, kde se JPZ 

konat bude. Uchazeč, který by za normálních okolností konal JPZ pouze jednou, bude mít 

možnost ji konat ve dvou termínech.  

Pozvánku na konání obou termínů JPZ zašle druhá škola, do které uchazeč podal přihlášku, 

pokud tato škola JPZ koná.  

Náhradní termíny přijímacích zkoušek 

Uchazeč, který pro závažné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji 

neúčast písemně nejpozději do tří dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, 

koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín JPZ je stanoven 12. a 13. května 2021. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami 

V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek 

přijímacího řízení standardně z doporučení školského poradenského zařízení. Přikládá se 

originál ke každé přihlášce, ne však povinně (záleží na uchazeči nebo jeho zákonném 

zástupci). Úprava podmínek přijímacích zkoušek včetně podmínek pro jejich konání je plně 

v kompetenci ředitele střední školy.  

Rozhodnutí a přijetí/nepřijetí 

Ředitelé škol pro všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení a zveřejní 

seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021 (do toho data je povinen Centrum – 

CVVZ Cermat, který odpovídá za hodnocení uchazečů při JPZ, zaslat výsledky zkoušek 

středním školám)  a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem 

(Cermatem). Teoreticky by totiž v těch maturitních oborech, ve kterých se nekoná ani JPZ ani 

ŠPZ mohly být výsledky zveřejněny již 22. dubna 2021 (platí obecně u oborů, kde se žádná 

zkouška nekoná).  

S ohledem na výše uvedené podmínky se tak všichni uchazeči dozví zhruba ve stejný okamžik 

výsledky přijímacího řízení a budou mít tak stejné podmínky pro rozhodnutí, na jakou školu si 

podají zápisový lístek.  

U oborů vzdělání bez maturitní zkoušky zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů        

a nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům odešle rozhodnutí o nepřijetí 

v termínu od 22. dubna 2021 do 30. dubna 2021.  

 



Odvolací řízení 

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí 

prostřednictvím ředitele školy střední školy k odboru krajského úřadu.  

Náležitosti k přihláškám 

- Doporučení školského poradenského zařízení k úpravě podmínek přijímacího řízení 

– není povinné, předkládá se na základě rozhodnutí uchazeče nebo jeho zákonného 

zástupce. 

- Určité obory vzdělání vyžadují také razítko od lékaře, zda je žák způsobilý ke studiu 

zvoleného oboru (kolonka PLP v Atlase školství, případně v kritériích PZ dané školy) – 

razítko se dává většinou přímo na přihlášku, případně mají některé střední školy svoje 

formuláře (nastudujte na stránkách školy). Je možné, že kvůli stávající 

epidemiologické situaci budete mít problém razítko od lékaře získat. Prosím, po 

zveřejnění kritérií PZ do nich nahlédněte, zda je možné případně dodat PLP později. 

- Některé střední školy bodově zvýhodňují také úspěchy ve školních a mimoškolních 

aktivitách (většinou jsou bodově zvýhodňovány úspěchy na prvních třech místech ve 

vyšších kolech soutěží – nastudujte na stránkách dané SŠ). Mimoškolní aktivity 

doložte razítkem organizace, kam žáci docházeli, s informací, o jakou konkrétní 

aktivitu se jedná a jak dlouho do ní docházeli. Tento formulář dostanou někteří žáci, 

kteří byli úspěšní v rámci soutěží souvisejících se školou, přímo s přihláškou. Lze 

využít i kolonku ze zadní strany přihlášky. Je ale možné, že střední školy budou 

vyžadovat výpis na formulář vlastní.  

Zápisový lístek 

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole, musí svůj úmysl stát se žákem této 

školy potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 

rozhodnutí.  

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou! To 

neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na 

základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo 

v oboru vzdělání s maturitní zkouškou, pokud byl následně přijat na obor vzdělání bez 

talentové zkoušky.  

Další informace naleznete např. na www.msmt.cz, www.cermat.cz, www.zkola.cz. 

http://www.msmt.cz/
http://www.cermat.cz/

