Informace pro žáky a rodiče 9. ročníku
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:
1. termín: 12. 4. 2021 – pro čtyřleté obory vzdělání
2. termín: 13. 4. 2021 – pro čtyřleté obory vzdělání
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu:
1. termín: 12. 5. 2021
2. termín: 13. 5. 2021
Tyto termíny se vztahují na obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou, nikoli na obory
vzdělání s výučním listem (kde lze konat přijímací zkoušku v období od 22. 4. do 30. 4.
2021 podle §60b odst. 1 školského zákona).
Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami upraví ředitel školy, na které se
jednotná zkouška koná, podmínky v příjímacím řízení podle platného doporučení školského
poradenského zařízení.
Kritéria pro přijetí na střední školu stanoví ředitel střední školy.
Přihlašování ke studiu na střední škole
Formuláře přihlášek je možno získat v prodejnách tiskopisů SEVT nebo je stáhnout například
ze stránek: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss
Jedna přihláška musí být vytištěna OBOUSTRANNĚ na jednom listu.
Černobílá podoba přihlášky nevadí.
Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede
název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje
a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. (podpisy musejí být
originální).
Je třeba zjistit, zda střední škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče,
případně si je opatřit u obvodního lékaře.
Na druhé straně přihlášky budou vyplněny předměty podle pořadí na vysvědčení v osmém
ročníku, předměty které jsou přidány v devátém ročníku, je potřeba připsat.
U předmětů, které již naopak v devátém ročníku nejsou, bude políčko známky proškrtnuto.
Průměry vyplní třídní učitelka.
Je třeba zjistit, zda vámi vybraná střední škola bude vyžadovat vysvědčení z nižšího ročníku.
V takovém případě přiložíte jeho kopii k přihlášce a škola kopii potvrdí. Jestliže se žák
umístil na 1. – 3. místě v olympiádách z odborných předmětů, přiloží k přihlášce kopii
diplomu.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží doporučení z pedagogicko-psychologické
poradny.
Přihlášky/přihlášku žák přinese třídní učitelce do 8. 2. 2021. Při prezenční výuce předá
přihlášky žák, při distanční výuce je předá žák nebo rodič v čase dohodnutém s učitelem.
(22. - 28. února jsou jarní prázdniny Prahy 1-5!)
Uchazeči jsou povinni předat potvrzenou přihlášku ke studiu na střední školu nejpozději do
1. března 2021. Dodržení termínu pro odevzdání přihlášky řediteli školy je zásadní a při
nedodržení termínu a chybném vyplnění náležitostí přihlášky nemusí ředitel střední
školy přihlášku uchazeče v rámci 1. kola přijímacího řízení akceptovat.
Konání jednotných testů
Všechny potřebné informace o organizaci a konání jednotné přijímací zkoušky naleznete na
oficiálních webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
Ředitel školy zašle uchazečům pozvánku k vykonání jednotné zkoušky v řádném termínu
nejpozději 14 dnů před termínem této zkoušky. Pro náhradní termín pak ředitel školy zašle
pozvánku uchazečům nejpozději do 7 dnů před termínem určeným pro jeho konání.
Didaktické testy jednotné přijímací zkoušky
Didaktické testy jednotné přijímací zkoušky se konají z předmětu matematika a její aplikace a
předmětu český jazyk a literatura.
Výsledky přijímacího řízení
Vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů je
formou vydání seznamu přijatých uchazečů na webu školy. Rozhodnutí o nepřijetí zasílá
střední škola doporučeně poštou. Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu
5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.
Potvrzení nástupu na SŠ – odevzdání zápisového lístku
Zápisový lístek (ZL) si rodiče vyzvednou přesně 8. 3. 2021 od 14:30 do 15:30 v místnosti
č. 318 ve 2. patře.
Zápisový lístek slouží k potvrzení nástupu na střední školu, kam je třeba ho doručit do 10
pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí uchazeče. Pokud žák neodevzdá ZL
v zákonné lhůtě, rozhodnutí o jeho přijetí pozbývá právní platnosti. ZL nelze vyžádat
zpět, pokud ho žák odevzdá na střední školu, novela školského zákona to neumožňuje.
Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho
odvolání úspěšné (novela § 60a odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového
lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole
přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat. Žákem střední školy se uchazeč stává
prvního dne školního roku, pro nějž byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole
zápisový lístek.

V PŘÍPADĚ NEÚSPĚCHU V 1. KOLE
Odvolání – v případě, že uchazeč nebyl přijat ke studiu, obdrží jeho zákonný zástupce
doporučenou zásilku s rozhodnutím ředitele střední školy o nepřijetí ke studiu. Proti tomuto
rozhodnutí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení odvolání k rukám ředitele
školy, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého
uchazeče.
2. kolo přijímacího řízení
Pro 2. kolo přijímacího řízení může žák předložit neomezený počet přihlášek. Na každé
přihlášce bude vyplněna pouze jedna střední škola. Přihláška musí být opět potvrzena
základní školou.
Ředitel střední školy k naplnění stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení,
přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny
přijímací zkoušky. Pro další kola přijímacího řízení se přijímací zkouška koná v termínech
stanovených ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího
řízení. Pozvánku k přijímací zkoušce pro další kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy
nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
Krajský úřad (Magistrát hl. m. Prahy na adrese http://skoly.praha.eu ) neprodleně zveřejní
přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách
vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

