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K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Přijímací řízení ke vzdělávání v oborech vzdělání bez maturitní zkoušky (učební obory)
Ředitelka školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení 19. května 2021. Zápisový lístek
mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. do 2. 6. 2021.

Přijímací řízení ke vzdělávání v čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou
Ředitelka školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19.
května a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a
nejpozději 16. června 2021.
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.

Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce
První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný
termín na 4. května 2021. První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín
a 3. června 2021.
Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou termínech. Pokud se jednotná přijímací zkouška v jedné ze
škol uvedených na přihlášce nekoná, nebo uchazeč podal pouze jedinou přihlášku na obor vzdělání s
maturitní zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku i přesto vždy v obou termínech ve škole uvedené
na přihlášce, která jednotnou přijímací zkoušku koná.
Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury
o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85
minut).
Dle opatření Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN je osobní přítomnost
uchazeče na jednotné přijímací zkoušce možná pouze tehdy, pokud uchazeč nemá příznaky
onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního
preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního
preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených v základní škole nebo ve
zdravotnickém zařízení v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.
Doklad může uchazeč nahradit:
 dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula
doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost
viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech,
 certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace

první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně
14 dnů.
Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky
základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy
výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.
Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu
a výsledek testu. K tomu mohou základní školy použít vzor dostupný na webových stránkách EDU.cz;
Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem.
Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na
přijímací zkoušce.
V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné
střední školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním
výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci
základních škol nebo středních škol.
V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby,
musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby
na přijímací zkoušce neumožní.
Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření MŠMT ČR o testování
uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto
důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku
v náhradním termínu.
Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje výše uvedené podmínky.
Pokud uchazeč nepředloží výše uvedené potvrzení, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.
Pokud svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl
konat, může konat zkoušku v náhradním termínu. Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu
podle mimořádného opatření MŠMT ČR o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného
termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli
školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.
Informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s potvrzeními o testování, prodělaném onemocnění
COVID-19 či certifikátem o očkování proti onemocnění COVID-19 najdete na www.ssss.cz, sekce
Ochrana osobních údajů.
Dále v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 15757/202047/MIN/KAN a MZDR 15757/2020-48/MIN/KAN upozorňujeme, že uchazeč musí mít po celou dobu
pobytu ve škole v průběhu jednotné přijímací zkoušky ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
kterým je zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce
respirátor FFP2).
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