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Vážení rodiče,   

v letošním školním roce čeká Vás a Vaše děti jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě – volba profese a s tím 

související volba střední školy. 

Pro základní orientaci jsem pro Vás připravila informace k přijímacímu řízení a k organizaci konkrétně v naší škole. 

Přihlášky na SŠ jsou ke stažení na stránkách MŠMT. Žák může požádat o vydání ve škole u výchovné poradkyně. 

Každý žák má právo podat dvě přihlášky na dvě střední školy, nebo na dva obory v rámci jedné střední školy. 

Vyplňuje tedy dva stejnopisy přihlášek, na kterých je uvedena jako první škola, kterou preferuje a na kterou bude 

vykonávat přijímací zkoušku v 1. termínu, na druhém místě bude uvedena škola, na kterou bude vykonávat zkoušku 

ve 2. termínu. 

Za vyplnění a zajištění všech dokladů k přihlášce a včasné doručení ke kontrole třídnímu učiteli (kontroluje údaje o 

prospěchu žáka a doplňuje průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku, konec 8. ročníku a pololetí 9. ročníku) 

odpovídají rodiče. Po kontrole třídním učitelem zjistěte, zda ke studiu vybraného oboru potřebuje žák lékařské 

potvrzení. Po zajištění tohoto potvrzení jsou přihlášky připraveny k odeslání a žáci je předloží k poslední kontrole 

výchovné poradkyni (ideálně do 12. 2. 2021). Ta zajistí razítko školy a podpis ředitele školy. Obě přihlášky odesílají 

rodiče na adresu ředitele SŠ do 1. 3. 2021. 

Jiná situace je v případě, že se Vaše dítě chce pokusit o talentové zkoušky na uměleckou školu, konzervatoř nebo 

gymnázium se sportovní přípravou. Na tyto SŠ vydám žákům odlišnou přihlášku či dvě přihlášky a odeslání 

s veškerou kontrolou je stanoveno do 30. 11. 2020. Talentové zkoušky se konají v lednu. V případě neúspěchu si 

může žák podat další dvě přihlášky na školy bez talentové zkoušky. 

Proti nepřijetí je možné se k řediteli SŠ odvolat ve lhůtě do tří pracovních dní ode dne doručení rozhodnutí. 

K naplnění předpokládaného počtu žáků může ředitel SŠ vyhlásit další kola přijímacího řízení. 

MŠMT stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitou na 

pondělí  12. 4. 2021 (1. termín) a úterý 13. 4. 2021 (2. termín). Obory šestiletých a osmiletých gymnázií  budou konat 

zkoušku ve středu 14. 4. 2021 (1. termín) a čtvrtek 15. 4. 2021 (2. termín).  

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu v oboru Český jazyk a literatura a písemného testu 

z oboru Matematika a její aplikace. 

Informace o středních školách, oborech studia, testovací programy najdete na: 

www.scio.cz 

www.infoabsolvent.cz 

www.atlasskolstvi.cz (v písemné podobě dostane každý žák Atlas školství pro Jihomoravský kraj ve škole během 

listopadu – podle situace se domluvíme na formě vyzvednutí) 

www.msmt.cz 

Přijímací řízení na SŠ 2020/2021 

Přihlášky ke studiu na SŠ 

http://www.scio.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.msmt.cz/
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www.cermat.cz 

Naši žáci mají vedením školy povoleny dva dny absence k návštěvě dnů otevřených dveří na vybrané škole (předem 

žáka omluvte písemně třídnímu učiteli a podle možností absolvujte návštěvu s ním). 

 

K zápisu na příslušnou SŠ je nutno vyzvednou si osobně zákonným zástupcem proti podpisu zápisový lístek. Ten 

budu vydávat ve dnech 25. a 26. 1. 2021 od 7.00 do 8.00 a od 13.30 do 16 hodin. Uplatníte ho po přijetí žáka na SŠ 

do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení tak, že ho vyplněný odevzdáte osobně, nebo 

odešlete doporučeně k rukám ředitele SŠ. 

Přejeme Vám i Vašemu dítěti šťastnou ruku při výběru. 

 

Za ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 Mgr. Hana Dostálová, výchovná poradkyně 

 

http://www.cermat.cz/

