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Informace k přijímacímu řízení na střední školy (5., 7. a 9. ročník) 

- lze podat dvě přihlášky do 1. kola 
                                                                                                             

                                                                                                                                 Praha 13.1.2021 

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

 

přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 budou probíhat v upraveném režimu. Doporučujeme proto 

sledovat webové stránky škol, kam chcete přihlášky podat. 

 

 

Rodiče: 

 zakoupí  nebo vytisknou z internetu přihlášku (stránky MŠMT- střední vzdělávání- přijímací 

řízení na střední školy a konzervatoře)  

 vyplní tiskopis (za správnost odpovídají rodiče) 

a) předměty (2. str.), které žák absolvoval v ročnících, u kterých školy vyžadují 

známky  (píšeme vše z 1. strany vysvědčení  včetně známky z chování) 

b) známky (2. str.) z ročníků, které vyžaduje škola. Upozorňujeme na upravený 

zápis ročníku, vyžaduje se i školní rok (Ročník / školní rok). Průměr známek 

se počítá bez chování, zaokrouhluje se na dvě desetinná místa 

c) IZO naší školy (2. str.): 102 261 261  

d) zdravotní způsobilost (1. str.) podle požadavků střední školy, necháte 

přihlášku potvrdit lékařem (nehradí pojišťovna)  

e) termín přijímací zkoušky (1. str.) 

f) doporučení školského  poradenského zařízení: žák s SVP doporučení   

odevzdá společně s přihláškou 

g) podpis uchazeče a zákonného zástupce (1. str.) – velmi důležité!!! 

 informují se na kritéria přijímacího řízení, která má škola za povinnost zveřejnit do 31.1.2021 

 vyplněnou přihlášku žáci odevzdají nejpozději do 12.2.2021 výchovnému poradci Mgr. Ivo 

Škrdlantovi (budova 2. stupně, kabinet výchovného poradce) případně  k hospodářce školy, 

paní Lence Holbové 

 další doklady: diplomy z odborných soutěží (kopie potvrzené školou), přiložit rovněž 

k přihlášce 

 školou potvrzenou přihlášku rodič podá na vybranou školu nejpozději do 1. března 2021. 

 

Škola: 

 výchovný poradce provede kontrolu druhé strany  přihlášky (klasifikace včetně známky 

z chování,  průměr v příslušném pololetí – do průměru se nezapočítává známka z chování), 

ředitelka školy přihlášku podepíše 

 žák proti podpisu obdrží oficiální dokument - „Zápisový lístek“ (pouze jeden).  

 

Žák nebo zákonný zástupce si ve škole převezme potvrzenou přihlášku společně se  zápisovým 

lístkem. 

 

Upozornění: 
 Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou 

vydání seznamu přijatých uchazečů (rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává).  Po 

vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10  pracovních dnů.  

 Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. 

 Vzít zpět zápisový lístek nelze. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé 

škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. 
 

Konzultace : ředitelka školy 

                     výchovný poradce Ivo Škrdlant 

 

Dr. Alena Pelantová v.r.                                                                 Mgr. Ivo Škrdlant  v.r                                    

mailto:slovanka@zsnaslovance.cz

