Informace pro rodiče k přijímacímu řízení 2021
Podrobné informace na těchto stránkách:
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/informace-k-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly

NOVĚ! 31.3. 2021

Zveřejnění kritérií
Do 31.1. 2021 musí ředitel SŠ vyhlásit kritéria přijímacího řízení, a to i způsobem
umožňujícím dálkový přístup (webové stránky SŠ)
Termín konání jednotných zkoušek 12. 4. + 13. 4. 2021 (čtyřleté obory vzdělání)

14.4 + 15.4. 2021 (šestiletá a osmiletá gymnázia)
Přihlášky
• Termín podání přihlášky – do 1. 3. 2021 rodiče odevzdají vyplněnou přihlášku přímo
řediteli SŠ se všemi náležitostmi, které škola vyžaduje (kopii posledního vyšetření
z PPP - pokud nemá nově podpůrná opatření, potvrzení o soutěžích, olympiádách,
diplomy …)
• Uchazeč může podat 2 přihlášky do 1. kola
Přihlášky tiskne škola, žáci/rodiče poskytnou TU do 15. 2. 2021 tyto informace:
- přesný název a adresa SŠ v pořadí zájmu
- přesné názvy a kódy zvolených oborů
- zákonného zástupce, na kterého se bude obracet SŠ + datum narození
- uvede adresu pro doručování písemností, pokud se nebude shodovat s adresou trvalého
bydliště uchazeče
- termín školní přijímací zkoušky (pokud ji daná škola pořádá)
- podklady pro potvrzení o účasti na školních soutěžích a olympiádách (pokud SŠ
vyžaduje)
Informace k vyhlášení výsledků přijímacího řízení:
• ředitel SŠ zasílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům
• přijetí se oznamuje pouze zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, seznam se zveřejňuje na
veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup
Do druhého kola se podává libovolný počet přihlášek!
•
•
•
•

Zápisový lístek
vydává ZŠ pouze zákonnému zástupci oproti podpisu a číslu OP!
uchazeč ho může uplatnit jen jednou, výjimkou – pokud ho chce uchazeč uplatnit ve
škole, kam byl přijat na základě odvolání
vyplnit zápisový lístek až po přijetí na SŠ!
pokud je uchazeč přijat, musí do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí
odevzdat řediteli SŠ zápisový lístek
Odvolací řízení
- odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny

Autoremedura - ředitel SŠ je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria
přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila
v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí
uchazečů

