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Přihlášky

• 30. listopad 2020- termín odevzdání přihlášky 
do oborů s talentovou zkouškou a uměleckých 
oborů na konzervatoři

• Od 2. do 15. ledna 2021- konání talentové 
zkoušky do oborů s talentovou zkouškou (den 
stanoví ředitel)

• Od 15. do 31. ledna 2021- přijímací řízení, 
talentová zkouška na konzervatoři

• 30. listopad 2020- termín odevzdání přihlášky 
do oborů s talentovou zkouškou a uměleckých 
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• Od 2. do 15. ledna 2021- konání talentové 
zkoušky do oborů s talentovou zkouškou (den 
stanoví ředitel)

• Od 15. do 31. ledna 2021- přijímací řízení, 
talentová zkouška na konzervatoři



Přihlášky 

• 1. března 2021- termín odevzdání přihlášky ke 
studiu na střední škole

• Termín 1. kola přijímacích zkoušek – úterý 12. 
dubna 2021 přijímací zkoušky pro první kolo 
přijímacího řízení (den konání zkoušky stanoví 
ředitel)

•  Termín 2. kola přijímacích zkoušek středa 13. 
dubna 2021 – stanoví ředitel dané střední 
školy

• 1. března 2021- termín odevzdání přihlášky ke 
studiu na střední škole

• Termín 1. kola přijímacích zkoušek – úterý 12. 
dubna 2021 přijímací zkoušky pro první kolo 
přijímacího řízení (den konání zkoušky stanoví 
ředitel)

•  Termín 2. kola přijímacích zkoušek středa 13. 
dubna 2021 – stanoví ředitel dané střední 
školy



Webové stránky

• WWW. infoabsolvent.cz
• WWW.gwo.cz – průvodce světem povolání
• WWW. Job-tip.cz – poradce při výběru 

povolání
• http://www.zkouskynanecisto.cz/prijimacky/i

nfo.php
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Před podáním přihlášky

• Zvážit možnosti žáků (schopnosti, vlohy, 
zájmy, přednosti, nedostatky, studijní 
výsledky)

• Vybrat z nabídky oborů (dny otevřených dveří)

• Zvážit možnosti žáků (schopnosti, vlohy, 
zájmy, přednosti, nedostatky, studijní 
výsledky)

• Vybrat z nabídky oborů (dny otevřených dveří)



Přijímací řízení

• O formě přijímacího řízení a hodnocení 
výsledků rozhoduje ředitel střední školy a je 
povinen je veřejně zpřístupnit:

• Pro obory umělecké s talentovou zkouškou do 
30. listopadu 2020

• Pro ostatní obory do 31.ledna 2021
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Přijímací řízení

• Je-li kritériem přijímacího řízení zkouška, 
vyhlásí ředitel školy dva termíny pro její 
vykonání v termínu od 2. poloviny dubna 
2021

• Vybraný termín uvádí uchazeč na přihlášku
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Přihlášky

• Jak postupovat při podávání PŘIHLÁŠKY :
1. Žáci obdrží 2 lístky, na které uvedou IZO,název 

školy a Kod oboru. 
2. Tyto vyplněné lístky mi žáci po VÁNOČNÍCH 

prázdninách vrátí.Škola bude dle nich 
vyplňovat přihlášky.

3. Žákům budou 2 vyplněné přihlášky vráceny na 
začátku února.

4. Rodiče s žákem zajdou k lékaři pro lékařské 
potvrzení.

5. Poté musí přihlášky odnést na obě střední 
školy do 1. 3. 2021 a ti co podávají přihlášku do 
oborů vzdělávání s talentovou zkouškou 

do 30.11. 2020
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Zápisový lístek

• Slouží k potvrzení úmyslu žáka studovat na 
střední škole

• Zápisový lístek bude vydán zákonnému zástupci v 
sekretariátu školy

• Zápisový lístek se musí odevzdat nejpozději 10 
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o 
přijetí

• Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou (neplatí 
jen v případě, pokud chce uchazeč uplatnit 
zápisový lístek na škole, kde byl přijat na 
odvolání)
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Výsledky přijímacího řízení

• Ředitel ukončí hodnocení uchazečů do 3 
pracovních dnů po posledním dni konání přijímací 
zkoušky, stanoví jejich pořadí a zveřejní seznam 
uchazečů

• Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o 
nepřijetí

• V případě přijetí- zákonný zástupce odevzdá na 
střední školu zápisový lístek do 10 pracovních 
dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí

• Ředitel ukončí hodnocení uchazečů do 3 
pracovních dnů po posledním dni konání přijímací 
zkoušky, stanoví jejich pořadí a zveřejní seznam 
uchazečů

• Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o 
nepřijetí

• V případě přijetí- zákonný zástupce odevzdá na 
střední školu zápisový lístek do 10 pracovních 
dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí



Výsledky přijímacího řízení

• V případě nepřijetí- do 3 dnů doručit řediteli 
SŠ odvolání proti nepřijetí

• Zeptat se na uvolněná místa po uchazečích, 
kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou SŠ

• Zjistit počty volných míst na jiných středních 
školách

• Podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení
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