Informace o přijímacím řízení na střední školy a víceletá
gymnázia ve školním roce 2020/2021
Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy ke způsobu přijímacího řízení

Kolik přihlášek může uchazeč podat do 1. kola přijímacího řízení?
Uchazeč může podat do 1. kola přijímacího řízení 2 přihlášky ( pokud využijete obory s talentovou zkouškou –
můžete podat 2 přihlášky, a v případě nepřijetí - další 2 přihlášky pro ostatní obory ).

Jak se v letošním roce podávají přihlášky k přijímacímu řízení?
V letošním roce je stanoven způsob podávání přihlášek do přijímacího řízení tak, že uchazeči podávají přihlášky
sami přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Základní škola pouze přihlášky vydává a
potvrzuje.

Do kdy se musí přihlášky podat?
Uchazeč musí podat přihlášku na SŠ pro 1. kolo přijímacího řízení do 1.3.2021, v případě oboru vzdělávání
s talentovou zkouškou do 30.11.2020.

Kdy se bude konat první kolo přijímacích zkoušek?
Termíny testů státních (jednotných) přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:
První řádný termín - čtyřleté obory
12. dubna 2021
První řádný termín - šestileté a osmileté obory
14. dubna 2021
Druhý řádný termín - čtyřleté obory
13. dubna 2021
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory
15. dubna 2021
První náhradní termín pro všechny obory
12. května 2021
Druhý náhradní termín pro všechny obory
13. května 2021
Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů
vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a
užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.
Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do
15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná
v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru
vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15.
února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.
Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v
provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici
ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír;
žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.
Žák má právo konat přijímací zkoušku dvakrát ( proto jsou dva řádné termíny – první škola uvedená v přihlášce
= první řádný termín, druhá škola uvedená v přihlášce = druhý řádný termín ) a do výsledku se mu bude
započítávat ta zkouška, kterou vykonal s větším počtem bodů.
Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně
60 %.
Loňská struktura státních přijímacích zkoušek, měla následující podobu:
• Testy budou z českého jazyka a matematiky.
• Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
• Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností,
přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V
matematice byl hodnocen i postup řešení.
• Maximální dosažitelný počet bodů je 50 z každého předmětu (matematika 70 minut, český jazyk 60
minut).
• Uchazeči budou své odpovědi vyplňovat do záznamového archu.
• Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) může ředitel školy rozhodnout o prodloužení
časového limitu na řešení testů. CERMAT nebude modifikovat testy (např. větší, bezpatkové písmo).
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Jak se uchazeč dozví, zda škola v rámci přijímacího řízení pořádá přijímací zkoušky a případně
jejich termín?
Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy. Jejich počet není omezen. Pro přijímání do prvního
ročníku střední školy je ředitel povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. V rámci přijímacího
řízení může ředitel rozhodnout o konání přijímacích zkoušek - v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se
koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Rozhodnutí o konání
přijímací zkoušky a její kritéria zveřejní ředitel pro první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou
zkouškou do 30.10.2020, pro ostatní obory vzdělání do 31.1.2021. Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo
přijímacího řízení odesílá ředitel školy 14 dní před termínem zkoušky.

Jak má uchazeč postupovat pokud bude přijat na více škol najednou?
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a
zveřejní seznam přijatých uchazečů (neodesílá rozhodnutí o přijetí) a nepřijatým uchazečům nebo zákonným
zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději
do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče
ke vzdělávání v dané střední škole. 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 nebo uchazeč také může vzít
zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně
přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Od koho uchazeč obdrží zápisový lístek?
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do
1.3.2021, nebo do 30.11.2020 v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V
ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště
uchazeče.

Budou se pořádat druhá kola přijímacího řízení?
Ano, školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může (ale nemusí, protože pro přijímání do prvního ročníku
střední školy je povinen ředitel školy vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení) po ukončení prvního kola
přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Druhá a další
kola byla organizována již v předchozím modelu přijímacího řízení, a lze očekávat, že budou využívána i nyní
vzhledem k tomu, že školy budou muset počkat, jak se rozhodnou úspěšnější žáci z kola prvního, kteří se dostali
na více škol než jednu. Pokud žák neuspěje v 1. kole, doporučujeme psát odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (z
praxe máme zkušenost, že je šance a žák se tak dostane již v 1. kole).

Kde si lze opatřit přihlášku na SŠ, dostaneme ji na ZŠ?
Základní škola přihlášky vytiskne s údaji o žákovi a známkami za poslední cca tři pololetí i s razítkem základní
školy. Žákům je předá do 15.2.2021 (popř. do 15.11.2020 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
Žáci či zákon. zástupci si potom sami doplní název střední školy, případné potvrzení od lékaře, atd. a vyplněnou
přihlášku doručí osobně či poštou do 1.3.2021 (popř. do 30.11.2020 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou) na střední školu. Obě přihlášky se vyplňují stejně – dodržuje se pořadí škol na prvním i druhém místě.
Důležité:
Přihlášky (názvy škol, obory, kódy, atd.) vyplňujte podle brožury „Čím budu“ - lze najít v elektron. podobě
na webu naší školy (www.zs25plzen.cz/nase-skola/novinky/prijimaci-rizeni-na-ss.aspx)
Další informace můžete nalézt na internetových stránkách:
www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly
www.msmt.cz
www.cermat.cz
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