Aktuální informace k přijímacímu řízení na SŠ 2020/2021

1) Střední škola stanoví nejpozději do 31. 1. 2021 pro jednotlivá kola
přijímacího řízení jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání
a formy vzdělávání i způsob hodnocení jejich splnění a další
podrobnosti organizace přijímacího řízení.
MŠMT stanovilo ve školním roce 2020/2021 konání jednotné zkoušky
v následujících termínech:
a) obory osmiletých gymnázií: 1. termín 14. dubna 2021,
2. termín 15. dubna 2021,
b) čtyřleté obory vzdělávání:

1. termín 12. dubna 2021,
2. termín 13. dubna 2021;

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory:
1. termín 12. května 2021, 2. termín 13. května 2021
2) Ve školním roce 2020/2021 je jednotná přijímací zkouška povinnou
součástí prvního kola přijímacího řízení pouze do oborů vzdělání na
víceletých gymnáziích.
3) Ředitel střední školy v letošním roce může pro obory vzdělání
s maturitní zkouškou stanovit místo jednotné přijímací zkoušky –
školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole minimálně dva
termíny.
Ředitel školy také může v rámci prvního kola přijímacího řízení
dodatečně rozhodnout do 8. března 2021 o nekonání zkoušky za
předpokladu, že si tuto možnost vyhradil v kritériích přijímání
a zároveň je počet přijatých nižší nebo roven počtu přijímaných
uchazečů do daného oboru vzdělávání.

4) Žák má možnost v prvním kole přijímacího řízení podat 2 přihlášky na
dvě různé školy nebo na jednu školu a dva různé obory. Přihlášky sám
žák doručí na střední školu do 1. března 2021 (osobně nebo
doporučeným dopisem).
5) Postup při vyplňování přihlášek:
Žák obdrží na naší škole stručný tiskopis, do kterého s rodiči vyplní
adresy středních škol, názvy oborů a kódy oborů, na které se bude
hlásit (v případě distanční výuky obdrží tento emailem). Závazně jej
vyplní s rodiči a předá kariérové poradkyni Mgr. Evě Horáčkové nebo
třídnímu učiteli nejlépe do 13. 2. 2021.
6) Odvolání, zápisový lístek
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze
podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí
o nepřijetí.
Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané
střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli střední
školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zápisový lístek obdrží
žák v naší základní škole do 15. 3. 2021).
7) Další kola přijímacího řízení
K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit
další kola přijímacího řízení.
Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako
v 1. kole, s následujícími výjimkami:
a) uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,
b) nekoná se jednotná zkouška,
c) na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání.

8) Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo ilustrační
testy jednotné přijímací zkoušky českého jazyka a literatury
a z matematiky pro čtyřleté obory vzdělání a víceletá gymnázia.
TESTOVÁ ZADÁNÍ K PROCVIČOVÁNÍ

Případné dotazy vám odpoví kariérový poradce Mgr. Eva Horáčková
eva.horackova@zstyrsovavy.cz.

