PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ na střední školy ve školním roce 2020 –
2021 (informace platné od 30. 11. 2020)!!!!!!!!!!







Informace o středních školách v Moravskoslezském kraji najdete na webových
stránkách www.atlasskolstvi.cz
Pokud mají žáci zájem o obor, kde se dělají talentové zkoušky, podávají
si sami přihlášku na danou školu nejpozději do 30. 11. 2020. Talentové zkoušky
do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se budou konat v pracovních dnech od
4. ledna do 31. ledna 2021 (zápisový lístek obdrží tito žáci do 31. 1. 2021)
Vzory přihlášek jsou na stránkách MŠMT nebo na www.atlasskolstvi.cz –
můžete si je vytisknout v listopadu sami, jinak žáci obdrží přihlášky v listopadu či
v únoru ve škole (nebo po domluvě u školy), avšak poté je musí vyplněné ještě
potvrdit škola, která vyplňuje zadní stranu přihlášky (ne žáci!).
Kritéria přijímacího řízení vyhlásí ředitelé SŠ nejpozději do 31. 1. 2021!!!

!!!!!!!! V letošním školním roce 2020/2021 bude mít ředitel školy možnost
rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení
jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, či od obou zkoušek
ustoupí!!! Jednotná přijímací zkouška je z matematiky a českého jazyka pouze
u maturitních oborů. (kromě uměleckých škol a konzervatoří - zde se
nekoná). Přípravou testů je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
CERMAT. (na učební obory se přijímací zkouška nekoná!)





Žáci mohou pro první kolo přijímacího řízení podávat max. 2 přihlášky!! (2
přihlášky na školy s talentovou zkouškou v listopadu a 2 přihlášky na školy bez
talentové zkoušky v únoru)
V letošním školním roce mohou žáci vykonat 2x přijímací zkoušku na SŠ (4
leté obory): 1. termín je 12. 4. 2021 (pondělí) a 2. termín je 13. 4. 2021
(úterý). Náhradní termíny přijímacích zkoušek v případě neúčasti omluvené do 3
dnů z vážných důvodů jsou stanoveny na 12.5. a 13.5.2021.

Na přihlášce ke studiu žák vyplní pouze oddíl A, a zajistí si lékařské potvrzení (je-li
vyžadováno) o schopnosti studovat vybraný obor. Na přihlášky se zapisují obě školy,
na které se žák hlásí. Na obou přihláškách musí být zachováno stejné pořadí
škol!!! (Škola, která je na prvním místě, je školou, kde žák vykoná přijímací zkoušku v 1.
termínu a škola, která je na druhém místě, je školou, kde žák vykoná přijímací zkoušku
ve 2. termínu). Pořadí škol NEROZHODUJE o tom, které škole dává žák přednost!


Nejpozději do 20. února 2021 žák odevzdá přihlášky výchovnému poradci (u
oborů s talentovou zkouškou během měsíce listopadu třídnímu učiteli, který
doplní prospěch ze 7. a 8. ročníku) a žákovi školou potvrzené přihlášky vrátí zpět.
Na přihlášky na obory bez talentové zkoušky se bude psát prospěch z celého 8.
ročníku a pol. 9. ročníku, avšak 2. pololetí 8. ročníku nebude zahrnuto do kritérií,
hodnocení přijímacího řízení.

Žáci SAMI podávají přihlášky pro první kolo přijímacího řízení přímo řediteli střední
školy do 1. března 2021 (do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu
2020).
!!!!!!!!! Do 8. 3. 2021 může ředitel SŠ rozhodnout o nekonání jednotné přijímací
zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet
přijímaných uchazečů a oznámí to uchazečům.
U přijímacích zkoušek jsou v obou testech z M, Čj uzavřené i otevřené úlohy, ve kterých
bude hodnocen také postup řešení. Ředitel SŠ zveřejní výsledky přijímacích zkoušek seznam přijatých uchazečů- až kolem 26. 4. 2021. V dalších kolech přijímacího řízení se
již jednotné testy konat nebudou. V dalších kolech přijímacího řízení může žák podat
libovolný počet přihlášek na SŠ.
Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel SŠ asi 14
dní před termínem konání přijímací zkoušky.
Nejpozději do 15. března 2021 (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30.
listopadu 2020) obdrží zákonný zástupce žáka na své základní škole tzv. ZÁPISOVÝ
LÍSTEK, který musí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí
předložit na školu, kterou si žák vybere. Odevzdat zápisový lístek může pouze jednou,
vyjma přijetí na odvolání a vyjma přijetí na obor s talentovou zkouškou.
Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy či nástěnce ve SŠ
po dobu 15 dnů. Tím je oznámení o přijetí bráno za oznámené! Rozhodnutí o nepřijetí
obdrží žák písemně. (zákonný zástupce si jej musí vyzvednout na poště do 5 pracovních
dnů)
Nebude-li žák na vybranou střední školu přijat, avšak splní kritéria přijímacího řízení,
může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení a to ve
lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

