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uchazeč může v 1. kole podat nejvýše 2 přihlášky
přihlášku pro 1. kolo uchazeč odevzdá řediteli střední školy do 1. března 2021
po přijetí přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v maturitních oborech může
ředitel na základě počtu přihlášek do jednotlivých oborů rozhodnout, že se JPZ ve
škole konat nebudou
každý uchazeč může konat JPZ (jednotnou přijímací zkoušku) dvakrát
ředitel školy zašle uchazeči pozvánku ke konání JPZ nejpozději 14 dnů před termínem
konání této zkoušky, pozvánku ke konání JPZ v náhradním termínu nejpozději 7 dnů
před konáním zkoušky
pro školní rok 2021/2022 byly termíny konání testů stanoveny takto:
1. termín pro 4-leté maturitní obory, vč. nástavbového studia
2. termín pro 4-leté maturitní obory, vč. nástavbového studia

12. dubna 2021
13. dubna 2021

1. náhradní termín pro všechny obory
2. náhradní termín pro všechny obory

12. května 2021
13. května 2021

v 1. termínu koná žák JPZ na škole, kterou uvedl v přihlášce ke studiu na 1. místě, ve 2.
termínu na škole, kterou uvedl na 2. místě (obě přihlášky jsou totožné)
ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů podle daných kritérií do 2 pracovních dnů po
zpřístupnění výsledků Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů na úřední desce
školy a na svých webových stránkách)
zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí
ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 odst. 2 školského zákona).
ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným
zástupcům. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo jeho
zákonnému zástupci, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za
doručené.
uchazeči o vzdělání v oborech bez maturitní zkoušky nekonají JPZ, ředitel školy
ukončí hodnocení podle příslušných kritérií daného oboru a zveřejní seznam přijatých
uchazečů na úřední desce školy a na svých webových stránkách) nejdříve 22. dubna
2021

Odvolací řízení
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí žáka do 1. ročníku SŠ se lze odvolat k MŠMT.
Odvolání se zasílá do 3 dnů od oznámení o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Ředitel
školy stanoví 3 místa na odvolání.
Odevzdání zápisového lístku
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí
ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. ode dne
vyhlášení výsledků přijímacího řízení.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě
provozovateli poštovních služeb (§ 60a odst. 6 školského zákona).

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce
uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty (tj. do 10 pracovních
dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí tohoto uchazeče ke vzdělání v
dané střední škole (§ 60a odst. 7 školského zákona). Uvolněné místo bude nabídnuto jinému
uchazeči.

