Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že v České republice přetrvává epidemie onemocnění COVID-19, které je způsobeno
novým koronavirem SARS-CoV-2 se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
rozhodlo posunout termíny konání jednotných přijímacích zkoušek pro žáky z 9. tříd na 3. a 4. května
2021, pro nižší ročníky víceletého gymnázia na 5. a 6. května 2021.
První kolo přijímacího řízení proběhne v pracovních dnech v období od 3. května do 19. května 2021.
Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury byla prodloužena na 70 minut. Jednotná
přijímací zkouška z matematiky byla prodloužena na 85 minut.
Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky se stanovuje na 2. a 3. června 2021 a termín pro vyhlášení
výsledků přijímacího řízení v náhradním termín na nejdříve 14. června 2021.
Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19.
května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14.
června a nejpozději 16. června 2021.
Termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení v řádném termínu je nejdříve stanoven na 19. května
2021. V souvislosti s posunem konání jednotné přijímací zkoušky se tak posouvá i celé přijímací řízení,
tj. i konání školních přijímacích zkoušek, které bude možné konat v období od 3. do 19. května 2021.
Nadále platí, že pokud součástí přijímacího řízení je školní přijímací zkouška i jednotná zkouška, musí
škola stanovit konání školní přijímací zkoušky na stejný den, kdy se koná jednotná přijímací zkouška.
O tom, zda budou ve škole jednotné přijímací zkoušky, nebo ne, mohli ředitelé rozhodnout do 8. března
na základě počtu podaných přihlášek na školu. Doporučuji rodičům, aby se informovali přímo na
ředitelství střední školy, kde si žáci dávali přihlášku.
Ředitel školy stanoví nové termíny školní přijímací zkoušky nejpozději do 9. dubna 2021 a zveřejní je
na svých internetových stránkách.
Pokud se z důvodu „nepřevisu“ přihlášek na daný obor vzdělání nekoná školní ani jednotná přijímací
zkouška, připomínáme pravidlo z opatření obecné povahy vyhlášeného 5. ledna 2021, že toto oznámí
ředitel školy uchazečům do 19. března 2021.
Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před
konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna, resp. 20. dubna 2021, pokud se koná jednotná
zkouška.

Rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí
Termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení se tak stanovuje nejdříve na
19. května 2021.
Seznam přijatých žáků zveřejní ředitel školy na webových stránkách školy, nebo na úřední desce školy.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy
doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního
přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení
k naplnění předpokládaného počtu žáků.

Zápisové lístky
Zákonný zástupce, žák musí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí odevzdat
řediteli střední školy Zápisový lístek. Zápisový lístek lze uplatnit pouze JEDNOU. Podruhé lze uplatnit
zápisový lístek jen na škole, kde byl uchazeč přijat na odvolání nebo pokud byl přijat do oboru
s talentovou zkouškou.
Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků,
tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.

Zápisové lístky pro žáky, kteří se hlásí na střední školy, víceletá gymnázia,
budou žákům předány ve škole v úterý 23. 3. 2021 od 12:00 – 15:00 hodin.
Odvolání
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč, popřípadě jeho zákonný zástupce,
podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele
střední školy k Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednotná přijímací zkouška

Zápisové lístky pro žáky, kteří se hlásí na střední školy, víceletá gymnázia, budou žákům
předány ve škole v úterý 23. 3. 2021 od 12:00 – 15:00 hodin.
3. a 4. května 2021 – pro čtyřleté maturitní obory
5. a 6. května 2021 – pro víceletá gymnázia
Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory – 2. a 3. června 2021.
Přijímací řízení pro tříleté učební obory – proběhne od 3. května do 19.května, přijímací zkoušky se
nekonají.

Vážení rodiče,
přeji Vám, žákům i učitelům do dalších dnů pevné zdraví, pohodu a spokojenost, abychom všichni
zvládli náročné období před přijímacími zkouškami na střední školy!

Zuzana Sobotková, výchovná poradkyně

