Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci provedlo ministerstvo školství další úpravy
přijímacích zkoušek v tomto školním roce, které spočívají v jejich časovém posunu.
Přijímací řízení ke vzdělávání ve čtyřletých a šestiletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou je
upraveno následovně:
Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021.
Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti, mění
se jen termíny jednotné přijímací zkoušky.
První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově u čtyřletých oborů na 3.
května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021, u šestiletého gymnázia na 5. května 2021,
druhý řádný termín na 6. května 2021. První náhradní termín je pro všechny obory stanoven na 2.
června 2021, druhý náhradní termín na 3. června 2021 (v zájmu hladkého průběhu přijímacích
zkoušek žádáme všechny uchazeče, aby se vyjma zcela vážných překážek zúčastnili řádných termínů,
nikoli náhradních).
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.
Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této
zkoušky (pokud pozvánku z jakýchkoli důvodů v tomto termínu neobdržíte a máte u nás řádně
registrovanou přihlášku, kontaktujte bez zbytečného odkladu vedení školy, konkrétně paní
Houserovou na tel. čísle +420 736 470 609).
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).
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.
Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat na vybranou střední školu nejpozději 10
pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

