
Pokyny k vyplňování přihlášek
a

termíny v přijímacím řízení na SŠ 
(2020/2021)



Důležité termíny ve škole
Činnost žáka (rodiče) Termín

nahlášení zájmu o studium na SŠ kariérovému poradci (dále KP) do 25. 10. 2019

odevzdání opravených přihlášek s doplněnými obory a školami do 1. 11. 2019

převzetí potvrzených přihlášek žákem od KP do 15. 11. 2019

převzetí zápisového lístku ve škole rodičem 11. 2. 2020 (od 17:00)

I. Obory sk. 82 (obory umění) a gymnázia se sportovní přípravou 

Činnost žáka (rodiče) Termín

nahlášení zájmu o studium na SŠ žáky 5. a 7. tř. kariérovému poradci (dále KP) do 29. 11. 2019

převzetí přihlášek žákem k opravě a doplnění oborů a SŠ od KP do 20. 12. 2019

odevzdání opravených přihlášek s doplněnými obory a školami do 25. 1. 2020

převzetí potvrzených přihlášek a zápisového lístku ve škole rodičem 11. 2. 2020 (od 17:00)

II. Ostatní obory zakončené maturitní zkouškou nebo výučním listem



Důležité termíny v přijímacím řízení
Podání přihlášky Termín

obory sk. 82 (umění) a gymnázia se sportovní přípravou do 30. 11. 2019 

ostatní obory 
[Jarní prázdniny: Praha 1 – 5 od 17. do 23. 2., Praha 6 – 10: 24. 2. – 1. 3.]

do 1. 3. 2020
[může být omezen provoz škol]

(POZOR! rozhoduje datum doručení na SŠ – ne razítko na poště)

Obory Termín přijímacích zkoušek

s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 – maturitní i nematuritní 2. – 15. 1. 2020

umělecké obory v konzervatořích 15. – 31. 1. 2020

talentová zkouška na gymnáziích se sportovní přípravou 2. 1. – 15. 2. 2020

jednotná zkouška (ČJ a M) – čtyřleté obory 14. – 15. 4. 2020

jednotná zkouška (ČJ a M) – šestiletá a osmiletá gymnázia 16. – 17. 4. 2020

náhradní termín jednotné zkoušky (všechny obory) 13. – 14. 5. 2020

Přijímací zkoušky



Pokyny k vyplňování přihlášek
• kontrola kontaktních a osobních údajů na vytištěné přihlášce (prosinec)
• pořadí škol na přihlášce: 1. škola – uvedu školu, kterou preferuji; uvedu správnou 

adresu a název školy (viz Atlas školství nebo Rejstřík škol)
• obor – uvedu správný název oboru a jeho kód, do závorky se uvede zaměření: př. 79-

41-K/81 Gymnázium (Humanitní zaměření)
Přihlášku potvrzenou od školy:
• potvrdí lékař – pokud to SŠ požaduje (většinou umělecké obory)
• přiložím požadované přílohy k přihlášce – viz požadavky SŠ
• podepíší žák i rodiče (rodiče vyplní i datum narození)

• 14 dní před přijímací zkouškou obdrží rodiče dopis s pozvánkou
• podání zápisového lístku do 10-ti pracovních dnů po zveřejnění výsledků na www 

školy nebo na přístupném místě školy – přijatí uchazeči neobdrží dopis!



Co udělám, když neuspěji v 1. kole?

Uchazeč do oborů skup. 82 a gymnázií se sportovní přípravou:

• odešle do 1. března dvě přihlášky do ostatních oborů

• po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí odešle do 3 pracovních dnů 
odvolání proti rozhodnutí (vhodná konzultace s KP) 

• v případě opakovaného neúspěchu, postupuje stejně jako žáci z jiných 
oborů 

Uchazeč o studium v ostatních oborech:

• podá si neomezený počet přihlášek do dalších kol přijímacího řízení

• po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí odešle do 3 pracovních dnů 
odvolání proti rozhodnutí (vhodná konzultace s KP) 



Další informace…

• výsledky přijímací zkoušky jsou zveřejněny na stránkách SŠ a na veřejném 
místě pod registračním číslem žáka – sledovat www stránky SŠ!

• náhradní termín přijímacích zkoušek – rodiče o náhradní termín musí 
požádat ředitele příslušné SŠ

• společná část přijímací zkoušky – skládá se z M a ČJ, žáci získají max. 50 
bodů z M a max. 50 bodů z ČJ

• na obou školách se uplatňuje pouze lepší výsledek přijímacích zkoušek

• přijetí na SŠ oznámí žák kariérovému poradci – přijetí potvrdí rodiče na 
formulář, který obdrží dcera/syn po oznámení ve škole



Kde najdu informace?

•http://www.atlasskolstvi.cz       (přehled škol)

•http://www.infoabsolvent.cz    (návody, jak vybrat školu)

•http://www.cermat.cz/              (pokyny k jednotným zkouškám)

•http://www.statniprijimacky.cz (vzorové testy + řešení minulých ročníků)

•https://profa.uiv.cz/rejskol/      (rejstřík škol - správná adresa škol)


