
Podrobné informace o přijímacím 
řízení ve školním roce 2020/2021 



Kde můžete získat informace? 

• 25. 11. 2020 -informační společná schůzka 
rodičů vycházejících žáků  

• aktuální informace na webu školy  
https://www.zstgm-ck.cz/  pro rodiče a 
žáky/organizace školního roku/informace 
výchovného poradce 

• konzultace s výchovným poradcem, po 
předchozí domluvě, (kabinet č.23, 1. patro) 

• na nástěnce ve 2. patře školy 

https://www.zstgm-ck.cz/


• Důležitá je správná volba 
Co může žákům pomoci s 

rozhodováním? 



ZÁŘÍ 
 

• Rodiče vycházejících žáků mají možnost 

objednat svého syna/dceru do PPP v Českém 

Krumlově na vyšetření v rámci kariérového 

poradenství 

• (Tel.: 380 711 505) 



Online aplikace Salmondo Junior pomáhá 
žákům ZŠ zjistit o sobě více a najít ten 

pravý obor. 
• Jak Salmondo Junior žákům pomůže? 

•  
1. Testování zájmů 

• Odhalí, o co se žáci zajímají a jaké jsou jejich silné stránky, 
které školy a jaké profese se k nim hodí. 

•  
2. Osobní profil 

• Žáci si ujasní, co je baví a co je pro ně důležité. 

•  
3. Databáze škol a plán 

• Žáci přehledně zjistí, které školy mohou studovat, a stanoví si 
cíl. 

• /přístupové heslo obdrží žáci ve škole/ 

 



 
                              ŘÍJEN  
 

• Burza škol  - 20. 10. 2020 se žáci zúčastní Burzy 

škol v Č. Krumlově 

• Úřad práce - Žáci navštíví  s třídním učitelem Úřad 

práce v Č. Krumlově – informační a poradenské 

středisko 

 

 

 



LISTOPAD 
 • Žáci mohou samostatně navštívit výstavu 

Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích ve 
dnech 5. 11. – 7. 11. 2020 

 
• Prezentace školství všech úrovní,  

      ukázky odborného výcviku a soutěží,  

      zařízení pro speciální školy, nadace,  

      fondy, stipendia, učební pomůcky, zařízení, 

      učebnice a programy pro všechny stupně výuky,  

      potřeby pro děti, vzdělávání dospělých,   

      distanční studium, rekvalifikace. 

 

 



Přihlášky na umělecké školy 

• Do 30. 11. 2020 - podání přihlášek na 
umělecké školy a školy s talentovými 
zkouškami 

 



PROSINEC  
Den řemesel 

• v budově Střediska praktického vyučování, Pod 
Kamenem 179, Český Krumlov  

• DEN ŘEMESEL - představí především stavební obory: 
truhlář, tesař, zedník, klempíř a instalatér + kuchař-
číšník, prodavač, pečovatelské služby a ošetřovatel 



 
 
 

PROSINEC 

• Žáci přemýšlejí o nejvhodnější škole. 

 



Další zdroje informací 
  

Atlasy školství – brožura všech středních škol a 
jejich studijních oborů s aktuálními informacemi o 
studijní nabídce škol, kapacitě oborů i obsahu 
přijímacích zkoušek.  
 

Webové stránky jednotlivých středních škol  
Dny otevřených dveří 
Mnohé školy nabízejí například přípravné kurzy, které 
mohou žákům pomoci se připravit na přijímací zkoušky 



Aktuální informace  

• Aktuální informace k přijímacímu řízení na SŠ 
naleznete na stránkách: 

• MŠMT www.msmt.cz  
• Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 

www.cermat.cz 
• https://www.impulsprokarieru.cz/ 
• https://junior.salmondo.cz/ 
• Národní soustava povolání https://www.nsp.cz/ 
• https://www.infoabsolvent.cz/ 
• https://www.atlasskolstvi.cz/ 

 

http://www.msmt.cz/
http://www.cermat.cz/
https://www.impulsprokarieru.cz/
https://junior.salmondo.cz/
https://www.nsp.cz/
https://www.infoabsolvent.cz/
https://www.atlasskolstvi.cz/


PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
• Příprava na přijímací 

zkoušky bude probíhat 
formou kroužku z 
českého jazyka a 
matematiky 

Český jazyk - Mgr. M. Zimeková 
                        Mgr. J. Chrobák 

Matematika – Mgr. Zdeněk Teplý  
                          Alena Jůzková 



LEDEN 

• Probíhá první kolo přijímacího řízení do oborů 

s talentovou zkouškou a konzervatoří  

• Žáci obdrží formulář, na který napíší vybrané 

školy a předají ho výchovnému poradci 



ÚNOR 
• Do 5. 2. 2021 odevzdají žáci seznam vybraných škol 

výchovnému poradci  
 

• Jméno a příjmení žáka: 
• Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka, jehož adresa je shodná s adresou 

žáka: 
• Telefon. číslo zákon. zástupce: 
• Žák si může podat do prvního kola přijímacího řízení přihlášky na 2 školy. Jako 

první žák uvede školu, o kterou má větší zájem. 
•   
• 1. Přesný název a adresa školy: 
•      Kód a název oboru: 
•   
• 2. Přesný název a adresa školy: 
•      Kód a název oboru: 



BŘEZEN  
Přihlášky na střední školu 

• v 1. kole přijímaček je možno podat dvě přihlášky ke studiu 

(na jeden obor ve dvou různých školách nebo na dva různé obory v 
jedné škole) 

      do 30. listopadu – do oborů s talentovou zkouškou 

  do uměleckých oborů v konzervatořích  

  do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny oborů  

  Umění a užité umění  

            - do oborů Gymnázia se sportovní přípravou 

•  do 1. března - do všech ostatních oborů 



Přihlášky na střední školu 
• Vytištěné přihlášky žáci dostanou ve škole. 

1) Před vytištěním přihlášky je nutné: 

     - předat výchovnému poradci seznam škol, na které             
si žák podává přihlášku 

2) Na přihlášku je nutné doplnit: 

     - termíny talentové/přijímací zkoušky 

     - místo, datum 

     - podpis uchazeče a zákonného zástupce 

     - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti              
uchazeče (pokud je školou požadován) 



Odeslání přihlášek 

• Vyplněné a základní školou potvrzené 
přihlášky zasílají sami rodiče doporučeně 
poštou na adresu střední školy 

• nebo podají osobně v kanceláři střední školy 



Kritéria přijímacích zkoušek 

• Ředitel střední školy je povinen stanovit a 
zveřejnit kritéria prvního kola přijímacího 
řízení. Údaje jsou vyvěšeny ve škole a také na 
internetových stránkách školy. 

• Obory s talentovou zkouškou: kritéria jsou 
zveřejněna do 31. října  

• Ostatní obory: kritéria jsou zveřejněna do 31. 
ledna 



DUBEN 
JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

• Se týká všech maturitních oborů, všech 
víceletých gymnázií (včetně Gymnázia se 
sportovní přípravou) 

 - dva pevné termíny stanovuje MŠMT 

 - probíhá formou písemných testů z českého 
jazyka a literatury a matematiky (nepřipravuje 
je škola, ale Centrum pro zjišťování výsledků 

    vzdělávání a jsou centrálně vyhodnocovány) 



HODNOCENÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY 

 
• Výsledek jednotné přijímací zkoušky se bude 

na celkovém hodnocení podílet nejméně 60 % 
a u oborů gymnázií se sportovní přípravou 
nejméně 40 %. 

• Pokud je využito podání dvou přihlášek, 
dvakrát probíhá zkouška, tak se do hodnocení 
započítá vždy lepší výsledek, ten bude 
doručen na obě střední školy. 

 



Termíny přijímacích zkoušek 
ve školním roce 2020/2021 

• Testování proběhne na všech maturitních 
oborech. 

• Testování se nevztahuje na obory vzdělávání se 
závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním 
listem. 

• Testování se netýká uměleckých škol, kde se 
konají talentové zkoušky v termínu od 2. ledna do 
15. ledna a konzervatoří, kde se konají talentové 
zkoušky v termínech od 15. ledna do 31. ledna 
2021. 

 



Termíny přijímacích zkoušek 
ve školním roce 2020/2021 

• První řádný termín - čtyřleté obory - 12. dubna 2021 

• Druhý řádný termín - čtyřleté obory - 13. dubna 2021 

 

• První řádný termín - šestiletá a osmiletá gymnázia - 14. dubna 
2021 

• Druhý řádný termín - šestiletá a osmiletá gymnázia - 15. dubna 
2021 

 

• První náhradní termín – pro všechny obory 12. května 2021 

• Druhý náhradní termín – pro všechny obory 13. května 2021 



TALENTOVÁ ZKOUŠKA 

• Ředitel školy určí v rámci stanoveného období 
pro zkoušky do oborů s talentovou zkouškou 
dva volitelné dny/termíny pro vykonání 
talentové zkoušky.  



JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

• Dva pevné termíny pro jednotnou zkoušku 
stanovuje MŠMT.  

• Termíny pro její vykonání se řídí pořadím 
škol/oborů uvedených v přihlášce.  

• Ve škole, která je uvedena v přihlášce na 
prvním místě, bude uchazeč konat jednotnou 
zkoušku v prvním termínu.  

• Druhý termín platí pro školu/obor ve druhém 
pořadí. 

 



VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
• Ředitel školy po získání centrálně vyhodnocených výsledků 

jednotných testů nejpozději do 2 pracovních dnů ukončí celkové 
     hodnocení uchazečů a neprodleně jej oznámí. 
 
•       Pokud je žák přijat –  nedostane žádné písemné vyrozumění 
     Seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným 
     registračním číslem), bude pouze zveřejněn ve škole na 

přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů. 
 

•       Žák není přijat - dostane písemné oznámení 
      Proti rozhodnutí se lze do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
      rozhodnutí o nepřijetí odvolat. 

 



ZÁPIS KE STUDIU 

• Žák základní školy (uchazeč) ZÁPISOVÝM 
LÍSTKEM potvrdí, že chce studovat vybraný 
obor na dané střední škole, na který složil 
přijímací zkoušky.  

• V případě, že byl žák přijat na obě střední 
školy, vybere tu, na kterou chce od září chodit. 

• Uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek ve 
své základní škole. 

 



ZÁPISOVÝ LÍSTEK 
• Postup při odevzdávání zápisového lístku: 
• Uchazeč vyplní po zveřejnění výsledků zápisový lístek s 

názvem oboru a školy (prvních 6 řádků oddílu 1). 
•  Takto vyplněný zápisový lístek musí doručit řediteli střední 

školy (osobně nebo doporučeným dopisem) nejpozději do 
10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. 

• Zápisový lístek jde uplatnit jen jednou! 
• Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. 

Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na 
základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí nebo uplatnil 
ZL na některý z oborů s talentovou zkouškou a následně byl 
přijat na jinou střední školu.  
 
 



ZÁPISOVÝ LÍSTEK 



KVĚTEN 
DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍCH 

ZKOUŠEK 
• Střední školy, které nenaplnily 1. ročníky v prvním kole, 

vyhlásí druhé kolo (další kola přijímacího řízení) 
• Počet přihlášek není omezen 
• Přehledy o volných místech ve středních školách a 

nenaplněných oborech je možné nalézt: 
• na webových stránkách krajského úřadu 

https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-
skolstvi-mladeze-telovychovy 

     Kromě oborů budou uvedeny i termíny pro případnou 
zkoušku a také informace o tom, z čeho se bude 
skládat. 

•  na webových stránkách jednotlivých středních škol 
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