Přijímací řízení 2021 - krok za krokem
Před přijímacími zkouškami:









rozmýšlet výběr 2 škol (nebo 2 oborů na 1 škole)
vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu a zvážit svoje možnosti
doporučujeme jít se podívat na Dny otevřených dveří na školy, o kterých uvažujete – termíny
na webových stránkách středních škol nebo v brožuře
snažit se o co nejlepší prospěch na pololetním vysvědčení (střední školy většinou počítají
výsledky z 8. a poloviny 9. třídy)
v případě potřeby se obrátit na výchovného poradce kvůli individuálnímu kariérovému
poradenství pro volbu povolání - e-mail: andrea.chochrunova@sion.cz
žáci dostali brožuru s nabídkou škol hradeckého okresu
užitečné odkazy:
https://www.infoabsolvent.cz/ - informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce
https://www.atlasskolstvi.cz/ - obsahuje databáze škol v ČR
http://www.hledam-skolu.cz/ - vyhledávání škol
http://www.seznamskol.eu/ - seznam škol v ČR
https://www.sipkhk.cz/ - přehled škol v Královéhradeckém kraji
https://www.msmt.cz/ - aktuální informace o přijímacích zkouškách
https://www.cermat.cz/ - testové úlohy k přijímacím zkouškám

Odevzdání přihlášek:






rodiče podávají 2 přihlášky na střední školy do 1. března 2021 (osobně nebo doporučeně
poslat na SŠ)
termín pro podání přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou (konzervatoře, sportovní gymnázia,
studium řemesel) – 30. listopadu 2020
pokud to střední škola požaduje, je nutné nechat vyplněnou přihlášku potvrdit také lékařem
obě přihlášky budou zcela stejně vyplněné (škola na 1. místě – přijímací zkoušky
v 1. termínu, škola na 2. místě – přijímací zkoušky v 2. termínu)

Přijímací zkoušky:


čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia:
1. termín – 12. dubna 2021
2. termín – 13. dubna 2021
náhradní termíny: 12. května 2021, 13. května 2021



šestiletá a osmiletá gymnázia:
1. termín – 14. dubna 2021
2. termín – 15. dubna 2021
náhradní termíny: 12. května 2021, 13. května 2021







do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních
dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021
přesné podmínky k přijímacímu řízení musí ředitelé středních škol stanovit do 31. 1. 2021
u oborů s talentovými zkouškami musí být podmínky přijímacího řízení zveřejněny do 31.
října 2020
kdo bude dávat dvě přihlášky na maturitní obor, může se zúčastnit obou termínů zkoušek
na stránkách www.cermat.cz jsou podrobnější informace a testy z minulých let

Po přijímacích zkouškách






očekávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nejdříve 22. 4. 2021 (zveřejnění na webových
stránkách školy, pouze nepřijetí se posílá písemně)
v případě přijetí do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků doručit na SŠ zápisový lístek –
zpětné vydání lístku je možné pouze po přijetí na odvolání na jinou školu
rodiče si vyzvednou v základní škole zápisový lístek (je evidován pod evidenčním číslem pro
jednotlivé uchazeče)
v případě nepřijetí do 3 pracovních dnů podat odvolání (nejlépe osobně)
pokud se žák nedostane na střední školu v prvním kole, většina škol bude vypisovat kola další

výchovná poradkyně
Mgr. Andrea Chochrunová
e-mail andrea.chochrunova@sion.cz

