Přijímací zkoušky
na střední školy

co se letos mění?
Kvůli pandemii koronaviru byla v minulém roce výrazně
omezena výuka ve školách a distanční úroveň vzdělávání
některých žáků. MŠMT proto s ohledem na tyto okolnosti upravilo podmínky přijímacího řízení na střední školy
v tomto roce. Úpravy se týkají zejména přijímacích
zkoušek žáků 9. tříd.
l U přijímacích zkoušek na střední školy se v roce 2021 nemusejí vždy konat jednotné přijímací zkoušky. O konkrétní
podobě zkoušek rozhoduje ředitel školy. Podoba přijímacích
zkoušek bude vždy součástí kritérií pro přijetí vyhlášených
ředitelem školy do 31. ledna 2021. Kritéria lze dohledat
vždy na internetových stránkách střední školy.
l P
 řihláška se podává do 1. března 2021 (rozhoduje razítko na
poště) na standardním formuláři střední škole.
l N
 ení nezbytnou podmínkou mít přihlášku potvrzenou základní školou, stačí přiložit úředně ověřené kopie vysvědčení (výpisů z vysvědčení).
l K
 e konání přijímací zkoušky (pokud se koná) dostane uchazeč
vždy s předstihem od střední školy pozvánku.
l J ednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté maturitní obory
a nástavby se budou konat 12. a 13. dubna 2021, jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia se budou konat
14. a 15. dubna 2021.

Konání
přijímacích
zkoušek
v roce 2021 se řídí
těmito pravidly

Čtyřleté maturitní obory
nebo nástavbové studium
l P
 ři přijímacím řízení může ředitel školy stanovit,
že se nebude konat jednotná přijímací zkouška.
V tom případě se ale musí konat školní přijímací
zkouška. Termín této školní přijímací zkoušky
musí být stanoven na jiné datum, než kdy se budou konat jednotné přijímací zkoušky.
l Pokud škola pro první kolo přijímacího řízení
obdrží stejný nebo nižší počet přihlášek, než kolik
plánuje přijmout uchazečů, může ředitel školy rozhodnout o nekonání jednotné i školní přijímací
zkoušky, pokud byly součástí vyhlášených kritérií a pokud si tuto možnost v kritériích stanovil.
Toto rozhodnutí musí nejpozději do 8. března
2021 oznámit na webu školy a do 19. března 2021
o něm informovat uchazeče. Školy zároveň budou moci rozšířit okruh vysvědčení, která budou
v rámci přijímacího řízení zohledněna.
l Pokud škola pořádá jednotnou i školní přijímací
zkoušku, obě se konají ve stejný den. Omezí se tak
mobilita uchazečů a sníží se riziko přenosu viru.
Školní část přijímací zkoušky se nemusí konat ve
stejný den jako jednotná zkouška, jen pokud se
školní část koná distančně.
l Ředitel školy také může rozhodnout o tom,
jaký podíl bude mít výsledek jednotné přijímací

zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího
řízení. Dosud to bylo nejméně 60 procent, respektive 40 procent v případě sportovních gymnázií.
Pokud ředitel změní váhu jednotných přijímacích
zkoušek v celkovém hodnocení, musí o tom informovat v kritériích pro první kolo přijímacího
řízení.
l Každý uchazeč, který koná jednotnou přijímací
zkoušku, ji bude moci konat ve dvou termínech.
Tuto možnost tak v letošním školním roce mají
i uchazeči, kteří podají pouze jednu přihlášku,
nebo ti, kteří podají jednu přihlášku na obor
vzdělání s maturitní zkouškou a jednu přihlášku
na obor vzdělání s výučním listem.
l Pokud jednotnou přijímací zkoušku koná pouze
jedna ze škol, na které se uchazeč hlásí, koná tuto
jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech na
této škole.
l Seznam přijatých uchazečů zveřejní škola nejdříve
28. dubna 2021, nejpozději pak 2 dny poté,
co Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
zpřístupní škole výsledky jednotných přijímacích
zkoušek.
l Pokud už ředitel školy vyhlásil a zveřejnil kritéria
pro 1. kolo přijímacího řízení, musí jej do 31. ledna 2021 upravit tak, aby byly podmínky v souladu
s tímto opatřením.

Víceletá gymnázia
l Zkoušky, včetně jednotných přijímacích zkoušek,
se konají podle běžných pravidel.
l Pokud však škola pořádá jednotnou i školní
přijímací zkoušku, obě se konají ve stejný den.
Omezí se tak mobilita uchazečů a sníží se riziko
přenosu viru. Školní část přijímací zkoušky se nemusí konat ve stejný den jako jednotná zkouška,
jen pokud se školní část pořádá distančně.

Talentové obory
l Období pro konání talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří) bylo prodlouženo
do 31. ledna 2021. Období pro talentové zkoušky
na sportovní gymnázia bylo prodlouženo do
31. března 2021. Konkrétní termín vyhlašuje
ředitel školy a zasílá na něj uchazeči pozvánku.

