
INFORMACE PRO ŽÁKY 9. TŘÍDY K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ A K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 

1. Na webových stránkách naší školy si stáhněte přihlášku na SŠ takto: 

základní škola – dokumenty – formuláře - přijímací řízení - přihláška na SŠ (POZOR! – má dvě strany). 

Další možností je stáhnout si přihlášku www.msmt – Jednotné přijímací zkoušky na SŠ, popř. na webu 

dané školy. 

2. Přihlášku vyplňte dle předlohy, kterou jsem vám vložila do Google učebny – Svět práce IX. třída. 

Pracujete v Excelu, někde je nutné zadat FORMÁT BUNĚK- ZAROVNÁNÍ – SLOUČIT BUŇKY, u 

přeškrtávání FORMÁT BUNĚK – PÍSMO – PŘEŠKRTNUTÉ. 

3. U Přihlášky do učebního oboru se nevyplňuje rodné číslo. 

4. U názvu školy je nutné vyplnit přesný název školy, obor vzdělání musí být též vyplněn dle uvedení na 

webu školy nebo v Atlasu školství. 

5. Vyplňujete jednu PŘIHLÁŠKU, ale vytisknete ji dvakrát. Pokud nemáte možnost tisku, přineste vyplněnou 

přihlášku na USB a vytiskneme ji ve škole. 

6. Přihlášku přineste do 12. 2. 2021 do školy k podpisu. Dopředu si prosím domluvte termín na tel. čísle 

725 834 348, nebo na emailu: reditelna@zsnasavrky.cz. 

7. V Atlasu školství nebo na webu vybrané školy zjistěte, zda musíte mít potvrzenou zdravotní prohlídku. 

Pokud ANO, je nutné se domluvit s dětskou lékařkou na potvrzení, ale doporučuji, až po kontrole ve 

škole. 

8. Přihlášky zasílá na střední školy zákonný zástupce žáka a to tak, aby byla na SŠ nejpozději do 1. 3. 2021. 

 

Termíny přijímacích zkoušek: 

1. termín – 12. 4. 2021, 2. termín – 13. 4. 2021, náhradní termín – 12. 5. 2021 

Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Do výsledku 

přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského 

poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými 

v doporučení.  

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ 

• Ředitel školy vyhlásí ve standardním termínu do 31. ledna 2021 kritéria pro první kolo přijímacího řízení 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

• Součástí vyhlášených kritérií přijímacího řízení bude informace: 

a) o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání; 

b) o tom, zda bude v rámci přijímacího řízení na danou střední školu využita JPZ nebo školní přijímací 

zkouška (či kombinace obou), včetně možnosti následného rozhodnutí o nekonání JPZ nebo školní 

přijímací zkoušky v termínu do 8. března 2021 v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání   v 

daném oboru vzdělání a formě vzdělávání bude nižší či roven předpokládanému počtu přijímaných 

uchazečů, 

c) v případě, že bude součástí přijímacího řízení JPZ: 
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1. v jakém poměru bude započítána ve vztahu k dalším kritériím příjímacího řízení, 

2. zda si ředitel školy vyhrazuje možnost rozhodnout v termínu do 8. března 2021 o jejím nekonání    v případě, 

že počet podaných přihlášek ke vzdělávání v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání bude nižší či roven 

předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, 

 

      d) v případě, že bude součástí přijímacího řízení školní přijímací zkouška: 

1. v ověření jakých schopností a vědomostí dle RVP pro základní vzdělávání bude spočívat a v jaké formě se bude 

konat, 

2. v jakém termínu se bude konat a v jakém poměru bude započítána ve vztahu k dalším kritériím přijímacího 

řízení, 

3. zda si ředitel školy vyhrazuje možnost rozhodnout v termínu do 8. března 2021 o jejím nekonání    v případě, 

že počet podaných přihlášek ke vzdělávání v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání bude nižší či roven 

předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, 

 

e) o tom, která vysvědčení mají být součástí přihlášky ke střednímu vzdělávání s důrazem na ty, která jsou 

nad standardní rámec stanovený legislativou, a jakým způsobem budou hodnocena; vysvědčení za druhé 

pololetí školního roku 2019/2020 v rámci kritérií nemůže být zohledněno; 

f) vymezení dalších kritérií, která osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče a jejich váhu v 

rámci celkových kritérií. 

 

• Hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení kritérií přijímacího řízení podílí libovolným poměrem       v závislosti 

na rozhodnutí ředitele školy, tedy nemusí být zachován minimální poměr 60 %. 

 

• Termíny školní přijímací zkoušky musí být stanoveny tak, aby v případě, kdy je součástí přijímacího řízení i JPZ, 

byly konány ve stejném termínu jako JPZ; v případě, kdy součástí přijímacího řízení není JPZ, nebyly konány ve 

stejném termínu jako JPZ (tyto školní přijímací zkoušky budou moci být konány ve standardním období 

vymezeném pro školní část přijímací zkoušky ve školském zákoně). 

 

• Školní přijímací zkouška může být na základě rozhodnutí ředitele školy konána i distančním způsobem, v 

takové případě se nekoná v den JPZ, je-li stanovena. 

 

• Nejzazší termín pro podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení je zachován na 1. března 2021. 

 

• Pokud ředitel školy v souladu s vyhlášenými kritérii přijímacího řízení rozhodne o tom, že JPZ či 

školní přijímací zkouška (popřípadě obě části) nebude konána, musí o této skutečnosti informovat do 8. března 

2021 na internetových stránkách školy a do 19. března 2021 tuto skutečnost sdělí uchazečům.  

• Je zachován princip, že každý uchazeč má právo konat JPZ dvakrát (mimo obory vzdělání víceletých gymnázií), 

v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu 

ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pokud má uchazeč na přihlášce uvedenu školu, která JPZ 

nekoná (buď z důvodu konání pouze školní přijímací zkoušky nebo z důvodu nekonání přijímací zkoušky vůbec), 

koná uchazeč JPZ v obou termínech na té škole uvedené 

v přihlášce, která JPZ koná. Informaci o místu a čase konání JPZ i školní přijímací zkoušky získá uchazeč z 

pozvánky zaslané ředitelem školy nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky. 

 

• Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději 2 

dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče CZVV, tj. 30. dubna 2021. 


