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INFORMACE PRO ŽÁKY VYCHÁZEJÍCÍ ZE ZŠ
PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo
zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném
ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a ve stanoveném termínu. Podání přihlášky je bez
poplatku.
Ke studiu na střední školu se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně
dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splní
kritéria střední školy pro přijetí.

Termín podání přihlášky: Přihlášky se podávají do 1. března 2020.
Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy
obory vzdělávání ve stejném pořadí.
Pokud se jedná o žáka, který má speciální vzdělávací potřeby a bude požadovat podpůrná opatření pro
úpravu přijímacího řízení, musí žák doložit doporučení školského poradenského zařízení.
V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška
kromě oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v RVP, s výjimkou oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou).

TERMÍNY KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
1. termín 14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia
16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín 15. dubna 2020 - pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia
17. dubna 2020 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

NÁHRADNÍ TERMÍN JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
1. termín 13. května 2020
2. termín 14. května 2020

ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Ředitel střední školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole (a způsobem umožňujícím dálkový
přístup) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a kritéria tohoto řízení.
Uchazeč nebo zákonný zástupce musí doručit zápisová lístek řediteli střední školy, a to nejpozději do
10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Zápisový lístek je možné vzít zpět pouze v případě přijetí
žáka na odvolání a u oborů s talentovou zkouškou.

