Informace o přijímacím řízení na střední školy
Termíny jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky se budou konat pro
čtyřleté obory ve dnech 12. a 13. 4. 2021. Pro víceletá gymnázia byly vyhlášeny termíny 14. a
15. 4. 2021. Více informací o přijímacím řízení zde:
Informace o přijímacím řízení na střední školy
Pro obory s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a
literatury a z matematiky. Každý uchazeč může konat tuto zkoušku dvakrát – v prvním
termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě, ve druhém termínu na škole na
druhém místě, uchazeči se započítá lepší výsledek.
Hodnocení jednotné zkoušky tvoří nejméně 60 % z celkového přijímacího řízení (pro
gymnázia se sportovní přípravou 40 %).
Termíny jsou 12. a 13. 4. 2021 pro čtyřleté obory.
Pro víceletá gymnázia byly vyhlášeny termíny 14. a 15. 4. 2021.
Ředitel SŠ může dále stanovit konání školní přijímací zkoušky, pro první kolo ve dvou
termínech v období 12. – 28. 4. 2021.
Kritéria pro přijetí musí škola zveřejnit nejpozději do 31. ledna.
Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení
se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna 2021 (gymnázia se sportovní
přípravou 2. 1. – 15. 2. 2021. Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího
řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna 2021. Jednotná přijímací
zkouška se nekoná.
Pro ostatní obory je termín školní přijímací zkoušky stanoven na 22. – 30. 4. 2021. Kritéria
zveřejní ředitel SŠ nejpozději 31. 1. 2021.
Přihlášky
V prvním kole přijímacího řízení lze podat maximálně dvě přihlášky, to platí i pro žáky
pátých nebo sedmých tříd (lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo
dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání v jedné střední škole), v dalších kolech není počet
přihlášek omezen.
Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý
uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to
na předepsaném tiskopisu v termínu do 1. března 2021, v případě přihlášky do oborů
vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020.
Přihlášky budou po pololetním vysvědčení vytištěny ve škole. Doplníte jen vybrané školy,
podpisy a případné potvrzení od lékaře.
Poté přihlášku odešlete řediteli vybrané střední školy, nejpozději 1. 3. 2021.
Případné dotazy, nejasnosti odpovím a vysvětlím v rámci individuálních konzultací, které si
domluvte prostřednictvím mailu nebo telefonicky:
Hana Havelková (havelkova@zsliten.cz,739409251)

