
Informace pro rodiče žáků 5., 7. a 9. ročníků k přijímacímu řízení na
střední školy

 Přihlášky na střední školy obdrží žáci od třídních učitelů 1. 2. 2021 (přihláška je 
zpoplatněna částkou 25 Kč)

 Do obdržené přihlášky doplní rodiče název a adresu SŠ, přesné znění studijního oboru
a kód, pokud to SŠ vyžaduje, zajistí lékařské potvrzení – vše uvedeno v Atlase školství 
(žáci 5. a 7. ročníků Atlasy školství neobdrželi, informace hledají na stránkách SŠ)

(Školy uvádíte na obou přihláškách ve stejném pořadí!)

 Žáci přihlášku vrátí zpět do školy ke kontrole, doplnění, orazítkování a podepsání 
v době od 2. 2. 2021 – 10. 2. 2021 

 Třídní učitel žákovi přihlášku vrátí a zákonný zástupce ji odevzdá na SŠ (nejlépe 
osobně, můžete poštou – vždy však doporučeně) do 1. 3. 2021

 Předávání Zápisových lístků proběhne v kabinetu výchovného poradenství (pavilon 1.
stupně)

PO 22. 2. 2021 13:00 – 16:00

ÚT 23. 2. 2021 13:00 – 16:00

Zápisový lístek si osobně vyzvedne zákonný zástupce, který podepisoval přihlášku! 
Nezapomene občanský průkaz!

 Vzhledem ke změnám a úpravám v přijímacím řízení, ke kterým došlo v souvislosti 
s epidemiologickou situací (podrobnější info vloženo 9. prosince na web stránky naší 
školy), sledujte bedlivě webové stránky středních škol, na které se hlásíte ke studiu

Ředitelé středních škol musí do 31. 1. 2021 vyvěsit na svých stránkách kritéria 
přijímání a způsob konání zkoušky.

 Upozornění! Vzhledem ke skutečnosti, že Jednotná přijímací zkouška (JPZ) letos není 
povinná, může nastat následující situace:

Pokud uchazeč podá jednu přihlášku na školu, kde se JPZ nekoná a jednu přihlášku na
školu, kde se JPZ koná, bude uchazeč konat JPZ ve dvou termínech na škole, kde se 
JPZ koná. Obdrží od ředitele této školy pozvánku ke zkoušce na oba termíny.

Zavedeno z důvodu srovnatelných podmínek, neboť se do hodnocení započítává lepší 
výsledek z obou zkoušek.

 V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte na email tesarkovam@seznam.cz

Pokyny k vyplnění přihlášky včetně podrobnějších informací k přijímacímu řízení (viz 
web stránky školy – výchovný poradce)

Markéta Tesárková

Výchovný poradce


