
Přijímací řízení                      
na střední školy 

Školní rok 2020/2021 
ZŠ Slovanka 



Schůzky s rodiči žáků 
 9. tříd 

• 9.A –čtvrtek 14.11. 2019 v 16,30 hodin v 6. A 

 

• 9.B – čtvrtek  7.11. 2019 v 17 hodin v 6. A 

 

• 9.C – středa 13.11. 2019 v 16,30 hodin v 6. A 

 

• Schůzky se účastní třídní učitel a výchovný poradce 
pro volbu povolání.  

 

• Rodiče získají informace o příjímacím řízení na SŠ 
pro školní rok 2020/21. 



Přihlášky 

 v prvním kole přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky 
na SŠ 

 

 přihlášku podává zákonný zástupce žáka sám řediteli 
příslušné SŠ nejpozději do 1. 3. 2020 

   (u škol s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019) 

 

 na přihlášku  je třeba vyznačit termín přijímacího řízení 

 

 na přihlášku  je třeba potvrzení lékaře  

    (pouze u některých oborů SŠ) 

 

 k přihlášce u dětí se SVP je možno přiložit  potvrzení 
PPP nebo SPC 

 
 



Kritéria přijímacího řízení 

 
•  kritéria stanoví ředitel SŠ nejpozději do 31. 1. 2020  

     (u škol s talentovou zkouškou do 31. 10. 2019) 

 

• pro 1. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny nejméně 
dva termíny konání přijímací zkoušky 

 

• další kola přijímacího řízení  mají neomezený počet 
termínů pro konání přijímací zkoušky (?) 

 



 
 

Termíny 
 

 tisk přihlášky z programu Bakalář na ZŠ po ukončení 1. pololetí školního 
roku 2019/2020  (nejdříve 31.1.2020) 

 
 předání přihlášky vycházejícím  žákům do 15.2.2020 
 
 odeslání přihlášky zákonným zástupcem na SŠ do 1.3.2020  
   (u oborů s talentovou zkouškou do 30.11.2019) 
 
 *jednotné přijímací zkoušky pro 4-leté obory  - maturitní 
     14. 4. 2020  a 15. 4. 2020  
    (víceletá gymnázia 16. 4. 2020 a 17. 4. 2020) 
 
   *přijímací zkoušky pro ostatní obory  - nematuritní  
     od 22.4.2020 do 30.4. 2020 – termín stanoví ředitel SŠ 
 
   *talentové zkoušky od 2.1.2020 do 15.1.2020 
 
   *náhradní termín pro konání jednotné zkoušky13.5.2020 a14.5.2020   
      (omluva řediteli SŠ do 3 dnů!) 

 



Výsledky 
 

 ředitel SŠ ukončí přijímací řízení a zveřejní 
výsledky do 2 pracovních dnů od zhodnocení    
CERMATEM na svých webových stránkách nebo  

   do 2 pracovních dnů od ukončení zkoušky nebo  

   v termínu od 22. 4. 2020 do  30. 4. 2020 

 

 zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na webu 
SŠ, nepřijatým uchazečům odesláno rozhodnutí o 
nepřijetí na SŠ  

 

 Proti rozhodnutí lze do 3 pracovních dnů podat 
odvolání (www.edulk.cz) 

 



Zápisový lístek 
 

 do 10 pracovních dnů od rozhodnutí  o přijetí je 
nutno odevzdat na SŠ zápisový lístek 

 

• odevzdáním zápisového lístku žák potvrzuje úmysl 
vzdělávat se na dané SŠ 

 

 vydává se pouze jeden zápisový lístek 

 

 zápisový lístek si vyzvedne zákonný zástupce  

   na ZŠ osobně proti podpisu a občanskému průkazu 

   (termín vyzvednutí sdělí ZŠ – od 15. 3. 2020, u SŠ 

   s TZ - leden 2020) 

 zápisový lístek lze vzít jednou zpět, a to na základě 
písemné žádosti při odvolání (!!!!!) 

 



Informace  

• Schůzky s rodiči žáků 9. tříd  

• Webové stránky školy – seznam SŠ, prezentace 

• Výchovný poradce Mgr. Marie Gajdošíková 

     *tel. 730 57 3056 (po tónu zadat 924) 

     *konzultační hodiny – Po – 17,30 hodin - 18,00 hodin 

       (je vhodné se předem domluvit)  

• Webové stránky MŠMT, www.atlasskolstvi.cz, 
www.edulk.cz, www.stredniskoly.cz,  

• www.infoabsolvent .cz 

• Č. vyhlášky 671/ 2004 Sb. a novela z r. 2008 

• Burza pracovních příležitostí  v Liberci (11.10.2019),  

• burza škol v České Lípě (12.11. 2019) 

• Návštěva úřadu práce – leden 2020 

• Testování - zkušební – individuálně ZZ 

      

 
 

http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.edulk.cz/
http://www.stredniskoly.cz/

