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STRUČNÝ PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

 
 PŘIHLÁŠKY 
Pro první kolo přijímacího řízení lze podat až dvě přihlášky na dvě střední školy. 
Formulář přihlášky obdrží uchazeč v základní škole nebo jej lze stáhnout 
z	https://gdoctrina.cz/informace-pro-uchazece/ 
Na jeden formulář přihlášky se uvádějí obě školy, pořadím škol je určen termín 
konání jednotné zkoušky. 
Termín konání školní přijímací zkoušky se uvede v	přihlášce. 
Přihlášku dodá uchazeč na školu do 1. března 2021. 
  
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů stanovuje ředitel školy 
a	budou zveřejněny na webu školy do konce ledna 2021. Hodnotí se vysvědčení 
ze základní školy, výsledky jednotné přijímací zkoušky z	matematiky a českého 
jazyka a literatury, školní přijímací zkoušky, výsledky v soutěžích a olympiádách 
a	zájmy uchazeče. 
 
 VÝSLEDKY 
Ředitel střední školy ukončí hodnocení jednotné zkoušky do 2 pracovních dnů od 
zhodnocení CERMATEM a na webu školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a 
nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí. Proti rozhodnutí lze do 
3	pracovních dnů podat odvolání.  
Rozhodne-li se uchazeč pro danou střední školu, potvrdí svůj zájem odevzdáním 
zápisového lístku. 
 
 ZÁPISOVÝ LÍSTEK 
Lístek potvrzuje úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Zápisový lístek získá 
uchazeč pouze JEDEN. Vydává jej základní škola; uchazečům, kteří nejsou žáky 
základní školy, jej vydá krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště. 
V případě ztráty nebo zničení se vydává „NÁHRADNÍ" zápisový lístek. 
Uchazeč musí zápisový lístek odevzdat řediteli střední školy do 10 pracovních dnů 
od dne oznámení rozhodnutí (zveřejněno na webu školy). 
Zápisový lístek se uplatňuje pouze jednou. 
 
 HARMONOGRAM 
Do 31. ledna 2021 stanovení kritérií přijímacího řízení, počtu přijímaných uchazečů 
a termínů konání přijímacích zkoušek (na webu školy). 
Do 1. března 2021 odevzdání přihlášky řediteli střední školy. 
15. března 2021 vydání zápisového lístku. 
12. dubna a 13. dubna 2021 konání jednotné a školní zkoušky - čtyřletý obor. 
14. dubna a 15. dubna 2021 konání jednotné a školní zkoušky - osmiletý obor. 
12. května a 13. května 2021 náhradní termín pro konání jednotné zkoušky.  
 
 


