
Přijímací řízení ve školním roce 2020 - 2021 

Přijímací řízení bude probíhat podle školského zákona 561/2004 Sb., v platném znění. 

Základní informace vyplývající z tohoto zákona: 

Jednotná zkouška se koná v oborech s maturitní zkouškou podle § 60c odst. 1 školského zákona v 
prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech 

1. termín: 3. května 2021 pro čtyřleté obory vzdělání 
2. termín: 4. května 2021 pro čtyřleté obory vzdělání  
 
1. termín: 5. května 2021 pro obory osmiletých gymnázií 
2. termín: 6. května 2021 pro obory osmiletých gymnázií  
 
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto 
dny: 

 1. termín: 2. června 2021 
 2. termín: 3. června 2021 
 
 Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů 
zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. 

 Jednotná zkouška se koná formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura 
70 minut a Matematika 85 minut a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání. 

 

 Přijímací zkoušky stanovené školou 

 V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky. Přijímací 
zkouška je způsob ověření předpokladů uchazeče, jejíž obsah a formu stanoví ředitel školy v souladu 
s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. V takovém případě pro první kolo 
přijímacího řízení stanoví ředitel školy nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky. 
Zaměření a náročnost přijímacích zkoušek konaných v různých termínech prvního kola přijímacího 
řízení a způsob hodnocení výsledků dosažených při přijímacích zkouškách, musí umožnit stanovení 
celkového pořadí úspěšnosti uchazečů ke vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení. Rozhodne-li 
ředitel školy, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom uchazeče nebo zákonného zástupce 
nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu. 

 Přijímací řízení:  

Pro přijímací řízení ředitel školy stanoví:  

a) jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do 
příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání pro daný školní rok (v 1. kole se hodnocení jednotné 
zkoušky podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 %) 

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání 
Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky stanovené školou, pokud o jejím konání v rámci přijímacího 
řízení ředitel školy rozhodl, o termínech konání přijímací zkoušky, o stanovených jednotných 
kritériích a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy: 



 a) pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2021 

 b) pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení 
Jednotlivá rozhodnutí ředitele školy musí být zveřejněna rovněž způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.  

Jednotlivé termíny:  

Přihlášky ke vzdělávání ve 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 a v termínu stanoveném ministerstvem, tj. do 1. března 2021.  

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky, na 
kterých budou vyplněny obě školy. 

 Přijímací zkouška pro první kolo přijímacího řízení, pokud je ředitelem školy vyhlášena, se koná v 
době od 3. 5. do 19. 5. 2021. Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení do denní 
formy vzdělávání pro konkrétní termín zasílá ředitel školy 14 dní před termínem konání přijímací 
zkoušky. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do 
kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací 
zkoušky. Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel školy k naplnění předpokládaného 
stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole s 
výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny přijímací zkoušky. Pro další kola přijímacího řízení se přijímací 
zkouška koná v termínech stanovených ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení příslušného 
kola přijímacího řízení. Pozvánku k přijímací zkoušce pro další kola přijímacího řízení zasílá ředitel 
školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky. Uchazeči, který se pro 
vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví 
řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel školy 
náhradní termín pro její vykonání. Přijímací zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 
měsíce po termínu konání řádné přijímací zkoušky.  

V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle:  

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 

 b) výsledků hodnocení dosaženém při jednotné zkoušce,  

c) výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce, je-li stanovena  

d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

 Pokud plní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí 
podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.  

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. 
května 2021 a nejpozději 21. května 2021, v případě náhradního termínu nejdříve 14. června 2021, 
a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků 
vzdělávání. 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí 
rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního 
přijatého uchazeče v anonymizované podobě.  

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci 
nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. 



Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se 
doručuje jeho prostřednictvím. 

 Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 
3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

 Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet 
volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní 
přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách 
vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat se v 
dané střední škole potvrdit takzvaným zápisovým lístkem. 

 Zápisový lístek:  

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději 
do 30. dubna 2021. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad 
příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. 

 Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní 
rok, obdrží jeden zápisový lístek. 

 Zápisový lístek je potvrzen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka orgánu, který zápisový 
lístek vydal. 

 Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za 
včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 
úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na 
jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí 
v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.  

 

Mgr. et Mgr. Martin Müller, ředitel Gymnázia, Vlašim, Tylova 271, 22. 3. 2021 


