Informace pro žáky devátého ročníku a zájemce o přijímací zkoušky
na střední školu
1) Termíny přihlášek
 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020
 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2021
2) Tiskopisy přihlášek
 přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT
o každý žák 9. ročníku obdrží od naší ZŠ s pololetním vysvědčením
(28. 1. 2020) dvě potvrzené přihlášky na střední školy (budou
vytisknuty známky / střední školu a kontaktní údaje si musí žák se
zákonným zástupcem doplnit)
o žáci 5. a 7. tříd musí o vytisknutí a potvrzení přihlášek požádat
o zákonný zástupce žáka si může sám přihlášku sám vytisknout, vyplnit
a poslat na střední školu (musí ovšem doložit klasifikaci v průběhu
vzdělávání – pokud se to bude požadovat)
o prázdné přihlášky je možné získat na webových stránkách
ministerstva školství (odkaz ZDE)
3) Odeslání přihlášek
 přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední
školy
 přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho
písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce
 Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s
talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání.
4) Podmínky přijímacího řízení
Ředitel střední školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení
do 31. ledna 2021 a do tohoto termínu zveřejní rovněž
MUSÍ
o jednotná kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění
o předpokládaný počet přijímaných uchazečů
MŮŽE
o školní přijímací zkoušku + dva termíny konání
o jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů v
různých zaměřeních ŠVP

5) Termíny přijímacích zkoušek
MŠMT stanovilo konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním
kole přijímacího řízení:
 pro 4leté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
1. termín - 12. dubna 2021
2. termín - 13. dubna 2021
 pro obory 6letých a 8letých gymnázií
1. termín - 14. dubna 2021
2. termín - 15. dubna 2021
 náhradní termín pro všechny obory vzdělání:
1. termín - 12. května 2021
2. termín - 13. května 2021
6) Jednotná přijímací zkouška
Do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška
z českého jazyka a literatury, a z matematiky.
 písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut
 písemný test z matematiky trvá 70 minut
Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a
literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
přijímacího řízení konat dvakrát:
 v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním
pořadí
 ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve
druhém pořadí
 nebo ve škole uvedené uchazečem na přihlášce do oboru vzdělání s
talentovou zkouškou.
Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá 14 dnů před konáním přijímací
zkoušky (platí pro I. kolo PŘ).
Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce pro vážné důvody nedostaví:
 omlouvá nepřítomnost do 3 dnů řediteli dané školy
 náhradní termín nejpozději do 1 měsíce

7) Hodnocení přijímacího řízení
Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle
 hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení
 výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena
 případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti,
vědomosti a zájmy uchazeče
Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení
kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %.

splnění

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie
koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je
legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být
hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, (tedy osmý a devátý
ročník), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,
ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno.
Pro potřeby ZŠ Nedvědova zpracovala Mgr. Lenka Dimmrothová.

