
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA SŠ BEZ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK 

 

Termíny odevzdání přihlášky řediteli SŠ: 

 

SŠ bez talentových zkoušek   1. březen 2021 

Uchazeč (nebo zákonný zástupce) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na 

střední škole řediteli střední školy do 1. března 2020, což je letos pondělí.   

Doporučujeme odevzdat přihlášku do pátku 26. 2. 2020. 

Doporučujeme přihlášky odevzdat osobně, nezasílat poštou.  

 

Počet přihlášek: Pro první kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky.  

Přihlášky si může podat i žák, který již podával přihlášky na školy s talentovou 

zkouškou.  

 

Vyplnění přihlášek:  

 

Přihlášky netiskněte, pro všechny uchazeče je vytiskne pan ředitel.  

Tisk je možný až po uzavření 1. pololetí.  

Pro žáky s uzavřenou klasifikací bude tisk probíhat v prvním únorovém týdnu.  

Žákům, kteří jsou aktuálně nehodnoceni v některém předmětu, bude pan ředitel 

tisknout přihlášku individuálně po té, co mu vyučující daného předmětu ohlásí, že žák je 

klasifikován.  

Způsob předání (v závislosti na vývoji epidemiologických opatření) bude žákům oznámen. 

V případě trvání distanční výuky budou tiskopisy k vyzvednutí na recepci školy.  

Na přihlášce bude vyplněna strana B – klasifikace (2. pololetí 8. ročníku, kdy probíhala 

distanční výuka, se neuvádí) a průměry. 

Přihláška bude opatřena QR kódem, IZO školy. 

Správnost údajů potvrzuje ředitel razítkem školy a svým podpisem.  

 

Přílohy k přihlášce:  

Pokud chcete k přihlášce přikládat diplomy, certifikáty aj., prosíme,  odevzdejte je 

v předstihu řediteli školy, další materiály musí být s přihláškou zkompletovány. 

 

První stranu označenou jako A vyplní zákonný zástupce žáka  

a podepíše ji zákonný zástupce i žák.  

Obě přihlášky vyplňujete zcela totožně - školy na obou tiskopisech uvádějí ve stejném 

pořadí.   

 



Vysvětlivky k tiskopisu jsou k dispozici zde:  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-

vzdelavani-a-vzdelavani-v 

 Přihlášky bývají také ke stažení na stránkách jednotlivých škol, některé školy je mají částečně 

předvyplněné, lze si podle nich svoji přihlášku zkontrolovat. 
Pečlivě vyplňte kolonky: 
Název a adresa školy 
např.    Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. 

Machkova 1646, Praha 4, 149 00 
Obor vzdělávání (kód a název): např. 82-41-M/11  Design interiéru 

 

Povinná lékařská prohlídka: 

Je-li třeba, přihlášku potvrzuje dětský a dorostový lékař.  
Tuto informaci je vždy uvedena na webu školy a v Atlase školství je v tabulce pod nadpisem 

PLP (povinná lékařská prohlídka) napsáno Ano.  

Pokud budete muset s přihláškou k lékaři, myslete na to, že  důsledku epidemiologických 

opatření zavedli mnozí lékaři objednávání do ordinace. 

 

Přijímací řízení – informace:  

Pravidla přijímacího řízení byla upravena opatřením obecné povahy Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy z 5. ledna 2021: 
Jednotná přijímací zkouška je na jeho základě povinná pouze do oborů vzdělání 
na víceletých gymnáziích. 
V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů nástavbového 
studia není jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení, přičemž o 
nekonání jednotné přijímací zkoušky může rozhodnout ředitel školy. Tuto informaci zveřejní 
nejpozději do 31. ledna 2021. Pokud se jednotná přijímací zkouška rozhodnutím ředitele 
školy nekoná, škola organizuje vždy školní přijímací zkoušku. 
Ředitel střední školy může dodatečně rozhodnout do 8. března 2021 o nekonání těchto 
zkoušek za předpokladu, že si tuto možnost výslovně vyhradil v jednotných kritériích 
přijímání (kritéria musí být vydána nejpozději do 31. ledna 2021) a zároveň je počet přijatých 
přihlášek nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů. 
Tuto informaci sdělí nejpozději do 8. března 2021 na stránkách školy a bezodkladně 
(nejpozději do 19. března 2021) tuto informaci sdělí také uchazečů. 

Sledujte proto webové stránky zvolených SŠ a kontrolujte svůj mailový účet.  

Informace k přijímacímu řízení čtěte  

na stránkách MŠMT  

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-

konzervatore 

nebo na stránkách Cermatu:  

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska 

Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami 

naleznete zde:  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/MSMT_OOP_JPZ_5-1-2021.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/MSMT_OOP_JPZ_5-1-2021.pdf
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska


https://prijimacky.cermat.cz/menu/archiv/jednotna-prijimaci-zkouska-archiv-

2020/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni-aechiv-2020/uchazeci-se-specialnimi-

vzdelavacimi-potrebami-archiv-2020?id=172 

 

Tiskopis přihlášky 

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu (růžový) 

https://www.msmt.cz/file/54093/ 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-

zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna.pdf 

 

 

Termíny přijímacích zkoušek: 

 

Řádné termíny: 

čtyřleté obory: 

 

1. řádný termín 12. 4. 2021 

(pondělí) 

škola uvedené na přihlášce jako první 

2. řádný termín 13. 4. 2021  

(úterý) 

škola uvedené na přihlášce jako druhá 

 

šestiletá a osmiletá gymnázia: 

 

1. řádný termín 14. 4. 2021 

(středa) 

škola uvedené na přihlášce jako první 

2. řádný termín 15. 4. 2021 

(čtvrtek) 

škola uvedené na přihlášce jako druhá 

 

Náhradní termíny: 

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji 

neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, 

koná zkoušku v náhradním termínu.  

 

1. náhradní termín 12. 5. 2021 (středa) 

2. náhradní termín 13. 5. 2021 (čtvrtek) 

 

 

Za celý tým naší školy přeji hodně úspěchů v přijímacím řízení 

K. Bártová  

výchovná poradkyně pro 2. stupeň 
katerina.bartova@zs-ln.cz +420 774 440 680 
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