Metodický pokyn ředitelky školy k přijímacímu řízení na SŠ
1.

Každý žák odcházející ze ZŠ ke studiu na SŠ má právo obdržet ve škole dvě přihlášky ke
studiu na SŠ s potvrzením žákova prospěchu, a to po vydání vysvědčení za 1. pololetí
školního roku (s výjimkou přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou, kdy může žák obdržet 2
přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a 2 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové
zkoušky).

2.

První přihlášku získává žák od školy zdarma, další je zpoplatněna za 10 Kč.

3.

V případě potřeby vyššího počtu přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení (případně
v případě ztráty či poškození) má každý žák možnost vytisknout si formulář přihlášky
zveřejněný na webové stránce MŠMT (viz odkaz níže), opatřit si ověřené kopie vysvědčení
a přiložit je k přihlášce k podání na střední školu. V tomto případě škola nepotvrzuje
správnost a pravdivost uvedených údajů.

4.

Přihlášky na SŠ podávají zákonní zástupci nezletilých žáků přímo řediteli příslušné
střední školy sami.

5.

Na tiskopisech obou přihlášek ke vzdělávání uvádí žák obě zvolené střední školy ve
stejném pořadí.

6.

Přihlášky je nutné odevzdat střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy
vzdělávání do 1. března 2021, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou do 30. listopadu 2020.

7.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) do oborů s maturitní zkouškou:
1. termín:
pondělí 12. dubna 2021 – pro čtyřleté obory vzdělání
středa 14. dubna 2021 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín:
úterý 13. dubna 2021 – pro čtyřleté obory vzdělání
čtvrtek 15. dubna 2021 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání:
1. termín: středa 12. května 2021, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín,
2. termín: čtvrtek 13. května 2021, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín.

8.

Kromě těchto termínů JPZ mohou SŠ konat vlastní školní přijímací zkoušky do 1. ročníku
oborů vzdělání s maturitní zkouškou v období 12. – 28. dubna 2021.

9.

Přijetí žáků ke studiu oznamují SŠ zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (písemné
rozhodnutí o přijetí se nezasílá).

10.

V případě nepřijetí žáka ke studiu je možné podat odvolání do 3 pracovních dnů od
písemného doručení rozhodnutí o nepřijetí.

11.

Každý žák odcházející ze ZŠ ke studiu na SŠ obdrží od výchovné poradkyně ZŠ, která
vede evidenci, jeden zápisový lístek. Ten se vydává pouze zákonným zástupcům žáka
proti podpisu a je potřeba jej vyplněný doručit do 10 pracovních dnů od oznámení
rozhodnutí o přijetí střední škole, kterou si žák ke studiu vybral (nejpozději do 14. 5. 2021
do oborů vzdělání s JPZ v řádném termínu). V případě, že byl žák přijat v 1. kole ve více
SŠ, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit

jen jednou. Zápisový lístek je nutné si vyzvednout u výchovné poradkyně nejpozději do
15. března 2021.
12.

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává ZŠ na základě písemné žádosti
náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné
prohlášení zákonného zástupce žáka, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve
střední škole. Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku
slovem „NÁHRADNÍ“. Poplatek za vydání náhradního zápisového lístku je 50 Kč.

13.

Ostatním uchazečům o studium na střední škole, kteří již nejsou žáky ZŠ, vydá zápisový
lístek příslušný krajský úřad.

Poznámky:
Tento metodický pokyn byl zpracován na základě
• zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
• zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 15. listopadu 2020
………………………………
ředitelka školy

