
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021 

2 přihlášky + zápisový lístek 

PŘIHLÁŠKY PODÁVAJÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI UCHAZEČE! 

- do 1. března 2020 (již doručeny na SŠ, ne předány na poště!!!) nutné doručit 2 přihlášky 

na vybrané školy (do 1. kola přijímacího řízení); (poštou – doporučeně, při osobním podání – 

nechat si orazítkovat kopii) 

- jednotná přijímací zkouška (na čtyřleté obory) proběhne ve dvou povinných termínech –      

14. dubna a 15. dubna 2020 

- na tříleté obory (učňovské) se jednotná přijímací zkouška nekoná 

- ředitelé SŠ vyhlásí kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději do 31. 1. 2020     

(zveřejněním na přístupném místě ve škole a na webových stránkách) 

- žáci společně s vysvědčení za 1. pololetí obdrží 2 přihlášky (převzetí rodiče potvrdí 

podpisem v ŽK) s vyplněnou hlavičkou, prospěchem z 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku, 

razítko a podpis ředitelky 

- rodiče vyplní:  NÁZEV A ADRESA STŘEDNÍ ŠKOLY 

OBOR VZDĚLÁNÍ (KÓD A NÁZEV)  

V………DNE……..  

PODPIS UCHAZEČE  

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE  

+ pokud je požadováno - lékařské potvrzení (razítko na přihlášce) 

+ doporučení z PPP / SPC, pokud je uchazeč se SVP 

 

- uchazeč uvede 2 školy – pořadí určuje, kde bude vykonávat zkoušku v 1. termínu (14. 4.) a 

kde v 2. termínu (15. 4.) 

- jednotnou přijímací zkoušku uchazeč vykonává na obou školách uvedených na přihlášce 

(pokud je to maturitní obor) 

- jednotná přijímací zkouška se skládá z testu z matematiky a českého jazyka 

- některé SŠ mohou vyhlásit školní přijímací zkoušku (např. z biologie, cizího jazyka,..)  

- na SŠ je odesílán lepší výsledek z matematiky a lepší výsledek z českého jazyka  

- výsledky testů mají váhu 60% (+ kritéria dané SŠ – průměr ze ZŠ, olympiády, vlastní 

přijímací zkoušky atd.) 

- Centrum výsledky odešle středním školám– do 2 dnů je ředitel povinen výsledky vyvěsit na 

veřejně přístupném místě a webových stránkách 

- každý uchazeč bude mít vlastní kód (je přidělen nejpozději v den přijímací zkoušky) 

- v pozvánce na přijímací řízení (nejpozději 14 pracovních dnů před přijímací zkouškou)- místo, 

čas, pomůcky, kritéria 

- doporučeně bude doručeno písemné rozhodnutí o nepřijetí na SŠ 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK (každý lístek má evidenční číslo) 

- bude vydáván 3. března 2020 výchovnou poradkyní:773 772 351,dusbabova@zsrychnov.cz 

- uchazeč doručí zápisový lístek na tu SŠ, kam chce v následujícím roce nastoupit, učiní tak 

nejpozději do 10 pracovních dnů od vyvěšení seznamu přijatých 

- zápisový lístek nelze libovolně ze SŠ vzít a dát na jinou SŠ, výjimku tvoří případ, že byl žák 

přijat na druhou školu na základě odvolání (příp. školu s uměleckým zaměřením) 

 

ODVOLÁNÍ 

 -  proti rozhodnutí o nepřijetí se podává odvolání do 3 pracovních dnů od přijetí rozhodnutí 

(můžete podat, pokud žák SPLNIL podmínky přijímacího řízení!!!!) - konzultace u výchovné 

poradkyně 


