
Přihláška, zápisový lístek  

Přihláška 

• Lze podat dvě přihlášky (uchazeč se může přihlásit na 2 obory vzdělání na stejné 

škole a stále platí, že podává dvě přihlášky): 

1. škola – vyplníte školu, kde bude konat zkoušku v 1. termínu 

2. škola – vyplníte školu, kde bude konat zkoušku v 2. termínu 

Vyplníte tedy obě přihlášky naprosto stejně. 

V atlasu školství https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly 

 nebo webových stránkách škol naleznete kód, název oboru i PLP. 

V případě, že škola požaduje PLP (povinná lékařská prohlídka), je třeba zajistit 

potvrzení od dětského lékaře. 

• Termín pro předkládání přihlášek je do 1. března na první kolo přijímacího řízení 

(čtyřleté obory: 1. termín 12. 4. 2021, 2. termín 13. 4. 2021, víceletá gymnázia: 1. 

termín 14. 4. 2021, 2. termín 15. 4. 2021). 

• Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke 

vzdělání se podává společně s přihláškou (podpůrná opatření 2 – 5), je 

v kompetenci rodičů a ŠPZ (PPP, SPC). 

• Nadále platí vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u 

přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů (pod přiděleným 

registračním číslem) i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům. 

• Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení 

lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

 

Zápisový lístek 

Zatím nic nevyplňujete, vyčkáte do výsledků přijímacího řízení. 

• Po vyhlášení výsledků je třeba potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem 

přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí !!!  

(Budeme aktuálně sledovat, v loňském školním roce došlo ke změně ve smyslu 5 

pracovních dnů.). 

Nedodání zápisového lístku škola vnímá jako nezájem a nabídne místo jinému 

uchazeči. 

 

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly


• Možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou. 

• Výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou je ve dvou případech, kdy jej 

uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole: 

a) když jeho odvolání bylo úspěšné,  

b) v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou 

zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. 

• Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů 

Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, jednotné testy 

budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně středním školám, školy 

hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií 

přijímacího řízení uchazečem.  

• Pro přijímací řízení, které se koná v tomto školním roce, jsou stanoveny výjimky, 

kdy ředitel může jednotnou zkoušku zrušit. Neplatí pro víceletá gymnázia. Více 

naleznete na:  

https://zssvobodnedvory.edupage.org/a/skolni-poradenske-pracoviste 

 

 

V případě dotazů se na mě můžete obrátit formou zpráv. Můžete poslat k ověření 

správnosti vyplněnou přihlášku (v příloze nafocenou). Dále mě můžete kontaktovat 

na tel. čísle 602 694 470. 

 

Hana Šebestová  

výchovný a kariérový poradce 

 

https://zssvobodnedvory.edupage.org/a/skolni-poradenske-pracoviste

