PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY - 2020/2021
základní škola

termín

- potvrzuje prospěch žáka na max. 2
přihláškách ke studiu pro 1.kolo př. řízení
- vydává rodičům žáka jeden zápisový lístek
(proti podpisu)
- eviduje zápisní lístky vycházejících žáků

- do 18.11.2020 (pro školy s talentovou zk.)
- v únoru 2021 (pro ostatní stř. školy)
- do 30.11.2020 (pro školy s talent. zkouškou)
- do 1.3.2021 (pro ostatní střední školy)
- průběžně

rodiče

termín, web stránky

- odpovídají za správné vyplnění a včasné
odeslání přihlášek pro 1. kolo přijímacího
řízení včetně jejich příloh (popř. potvrzení
od lékaře a z PPP)
- vyhledávají schválené školy a obory na
internetu
- převezmou ve škole osobně a proti
podpisu zápisový lístek na zvolenou střední
školu
- odpovídají za včasné doručení
vyplněného zápisního lístku na zvolenou
střední školu
- odpovídají za správné vyplnění a včasné
odeslání přihlášek do dalších kol
přijímacího řízení
- mohou podat odvolání proti nepřijetí žáka
ke studiu
- zjišťují si aktuální informace

- do 30.11.2020 (na školy s talent. zkouškou)
- do 1.3.2021 (na ostatní střední školy)
Pozn.: v případě konání př. zkoušky vyplnit
na přihlášku termín, kterého se žák zúčastní!
www.infoabsolvent.cz

střední školy

- do 30.11.2020 (na školy s talent. zkouškou)
- do 1.3.2021 (na ostatní střední školy)
- do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl
výsledek přijímacího řízení zveřejněn SŠ
- po vyhlášení termínů a kriterií př. řízení
jednotlivými středními školami (internet)
- do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
o nepřijetí žáka ke studiu na SŠ
www.msmt.cz
www.cermat.cz
www.atlasskolstvi

termín

- zveřejňují povinné údaje
- do 31.10.2020 ( školy s talent. zkouškou)
(obory, předpokládaný počet přijímaných
- do ledna 2021 (ostatní střední školy)
uchazečů, kritéria přijímacího řízení, popř. dva
termíny konání př. zkoušek)
- přijímají přihlášky pro 1. kolo př. řízení
- do 30.11.2020 (školy s talent. zkouškou)
- do 1.3.2021 (ostatní střední školy)
- vyhlašují 2 termíny přijímacích zkoušek
- 2.1.-15.1.2021 (obory s talent. zkouškou)
(v období dvou týdnů)
- 15.1.- 31.1.2021 (konzervatoře)
- 12.4.- 28.4.2021 (ostatní střední školy)
- ukončí hodnocení uchazečů o studium
- do tří pracovních dnů po posledním konání
př. zkoušky

