Přijímací řízení pro šk. rok 2021/22 – stručné informace pro rodiče
Přihlášku na střední školu obdrží žák v základní škole po uzavření známek za 1. pololetí.
Do 1. kola přijímacího řízení si žák vybírá 2 střední školy, nebo 2 obory na jedné SŠ, má
tedy možnost vyplnit 2 přihlášky. (V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek na
SŠ omezen.)
Žák přinese výchovné poradkyni vyplněné přihlášky, po zkontrolování, zaevidování ve školní
dokumentaci a po podpisu ředitele je žák nebo rodiče odnesou (nebo pošlou doporučeně) na
vybranou SŠ do 1. března (nejlépe do 28. 2. 21). Toto nezařizuje základní škola.
Jarní prázdniny: 22. 2. – 28. 2. 2021 – v tomto termínu nebudou vyplněné přihlášky
v ZŠ evidovány, proto je potřeba odevzdat je v naší škole do čtvrtka 18. 2. 2021, aby
v pátek 19. 2. je žák dostal zpět k odevzdání na SŠ.
Pro případné potvrzení vybraného oboru lékařem půjde žák až po kontrole přihlášky
v základní škole.
Žáci se mohou zúčastnit zkoušky v obou termínech, lepší výsledek zašle Cermat
oběma školám, na které se žák přihlásil.
Kritéria pro přijímací řízení musí ředitel SŠ zveřejnit na webových stránkách SŠ
do 31. ledna 2021.
Rozhodnutí o přijetí žáka na SŠ:
ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole nebo
na webu školy (přijetí nebude zasláno poštou).
Rozhodnutí o nepřijetí žáka na SŠ bude zasláno poštou.
Přihláška k talentové zkoušce (TZ) – umělecké a sportovní SŠ
Žák obdrží tiskopis v základní škole, přihláška musí být v SŠ do 30. listopadu; kritéria pro
tuto zkoušku musí ředitel SŠ zveřejnit do 31. 10. na webu školy. Z důvodu distanční výuky
informaci o TZ vašeho dítěte zašlete, prosím, na e-mail: xvancurovad@seznam.cz do 24.
listopadu 2020. Tímto způsobem bude probíhat i další domluva ohledně předání, vyplnění a
podpisu ředitele ZŠ v přihlášce.
Jednotné přijímací zkoušky
Všichni uchazeči o vzdělávání v maturitních oborech vykonají státní přijímací zkoušku
z českého jazyka a literatury a z matematiky.
1. termín: 12. dubna 2021
2. termín: 13. dubna 2021
Pro víceletá gymnázia: 14. a 15. dubna 2021
Rodiče by měli zkontrolovat na Bakalářích osobní údaje (jména rodičů, adresu, e-mail.
adresu, mobil). Tyto údaje se vytisknou na přihlášce. Případné změny oznámí žák tř.
učiteli.
Podrobné informace k přijímacímu řízení dostane žák písemně v ZŠ spolu s přihláškou na
SŠ. Po návratu žáků k prezenční výuce obdrží vycházející žáci Atlas školství – Plzeňský kraj,
kde jsou podrobné informace k přijímacímu řízení.

