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Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve šk. roce 2020/2021
Přijímací řízení ke vzdělávání
- ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou
 První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je 3. května 2021, druhý řádný termín je
4. května 2021.
(První náhradní termín je 2. června 2021, druhý náhradní termín je 3. června 2021.)



Pokud se jednotná přijímací zkouška v jedné ze škol uvedených na přihlášce nekoná, nebo uchazeč
podal pouze jedinou přihlášku na obor vzdělání s maturitní zkouškou, koná jednotnou přijímací
zkoušku i přesto vždy v obou termínech ve škole uvedené na přihlášce, která jednotnou přijímací
zkoušku koná.



Pokud se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele nekoná, musí se konat školní přijímací
zkouška.
Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 3. května 2021 do 19. května
2021



Změnu termínu školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových
stránkách školy.



Pokud se z důvodu nízkého počtu uchazečů na daný obor vzdělání nekoná školní ani jednotná
přijímací zkouška, tuto informaci oznámí uchazečům ředitel školy do 19. března 2021.



Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této
zkoušky.



Časový limit pro písemné testy:
Český jazyk a literatura - 70 minut
Matematika - 85 minut



Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve
19. května 2021 a nejpozději 21. května 2021.
V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.



Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení
výsledků.

Přijímací řízení ke vzdělávání
- v oborech vzdělání bez maturitní zkoušky
 Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 5. května 2021 do 19. května
2021.



Změnu termínu školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových
stránkách školy.



Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této
zkoušky.
Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve
19. května 2021 a nejpozději 21. května 2021.



V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.



Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení
výsledků.

Přijímací řízení ke vzdělávání
- ve víceletých gymnáziích
 Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí přijímacího řízení a koná se ve dvou termínech.

Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku, koná jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom
termínu.



První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 5. května 2021, druhý řádný
termín na 6. května 2021.
První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín na 3. června 2021.



Časový limit pro písemné testy:
Český jazyk a literatura - 70 minut
Matematika - 85 minut



Pozvánku k jednotné, popř. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před
konáním této zkoušky.



Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve
19. května 2021 a nejpozději 21. května 2021.
V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.



Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení
výsledků.
Zdroj: MŠMT

