Doporučení žákům při výběru střední školy:
1. Tvůj školní prospěch by měl být v souladu s požadavky vybrané
školy.
2. Na přihlášku na střední školu se uvádí vysvědčení osmého ročníku
(pololetní i závěrečné) a pololetní vysvědčení devátého ročníku.
POZOR: V roce 2020 je na zadní stranu tiskopisu doplněn údaj o školním
roce absolvovaného ročníku, jehož vysvědčení je pro účely přijímacího
řízení předloženo, a to pro označení nehodnoceného druhého pololetí
školního roku 2019/2020. Jinak řečeno, střední školy NEBUDOU brát
jako relevantní součást přijímacího řízení vysvědčení z konce 8. ročníku.
3. Snížená známka z chování může tvé plány výrazně omezit.
4. Při velkém počtu uchazečů rozhoduje tvůj celkový prospěch.
5. Vysoké cíle vyžadují náročnější přípravu a větší úsilí.
6. Poradit ti může každý, vybrat si musíš sám.
X
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů
přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016
Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.
Pro přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 platí zejména:
- přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se
předkládají do 30. listopadu 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení;
- přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se
předkládají obecně do 1. března 2021 pro 1. kolo přijímacího řízení;
- uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu 2020
a až na 2 obory vzdělání k 1. březnu 2021; školy (obory vzdělání) se na obou
dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
- termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního
vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních
dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021; pro talentové zkoušky do oboru
vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2021
-

přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez
talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají
12. dubna - 13. dubna 2021;
do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou; se přijímací zkoušky
konají 14. - 15. dubna 2021

SHRNUTÍ:
V platnosti jako v uplynulém školním roce, tak v prvním kole přijímacího řízení
zůstává:
- podávání jen dvou přihlášek do oborů s TZ v listopadu 2020 a dvou přihlášek
do oborů bez TZ v březnu 2021,

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího
oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika
a její aplikace v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:
1. termín:
gymnázií,
2. termín:

12. dubna 2021 - pro čtyřleté obory vzdělání,
14. dubna 2021 - pro obory šestiletých a osmiletých
13. dubna 2021 - pro čtyřleté obory vzdělání,
15. dubna 2021 - pro obory šestiletých a osmiletých

gymnázií.
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory
vzdělání na tyto dny:
1. termín:
12. května 2021
2. termín:
13. května 2021.
Termíny pro přijímací talentovou zkoušku:
- obor Gymnázium se sportovní přípravou v Mostě 6. 1. - 8. 1. 2021,
- obory středních škol skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová
zkouška od 2. 1. do 15. 1. 2021 podle § 62 odst. 3 školského zákona

Odvolání
Pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost
podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Základní
škola doporučuje rodičům reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přijímacího řízení
(např. na webových stránkách SŠ). Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné SŠ. O
výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci.
Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do 30 dnů. Pro další kola přijímacího řízení vydá
uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.
Zdroje informací
- ředitel, zástupce ředitele SŠ,
- webové stránky středních škol,
- databáze středních škol (viz. informační brožura IPS ÚP: Základkou to nekončí
a Atlas školství pro Ústecký kraj),
- webové stránky MŠMT
V Mostě, 9. listopadu 2020

