
   
 

   
 

Přijímací řízení na střední školu pro rok 2020/21 a víceletá gymnázia (včetně tanečních 

konzervatoří) 

Přihlášky ke vzdělávání 

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělávání bez talentové 

zkoušky a až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou (umělecké školy, taneční konzervatoře a 

sportovní gymnázia). Žáci, kteří si podají přihlášku na obory s talentovou zkouškou, si mohou podat 2 

přihlášky do 30. listopadu a 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky do 1. března, v souhrnu 4 

přihlášky. 

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení: 

1) obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2020 

2) obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2020 

Přihlášky na speciálních tiskopisech s předvyplněnými údaji vydává Mgr. Zuzana Holá, výchovná 

poradkyně. V přihlášce zákonní zástupci vyplní specifické údaje k vybraným oborům vzdělání (návod 

pro vyplnění lze nalézt na webových stránkách zvolené školy), zkontrolují osobní údaje a předají zpět 

výchovné poradkyni. Na základě těchto údajů budou žákům vytištěny a parafovány finální přihlášky. 

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné 

donést na podatelnu střední školy osobně nebo zaslat poštou. Přihlášku je nutné odevzdat v 

uvedených termínech na středních školách (termíny je nutné si hlídat ze strany rodičů a zákonných 

zástupců, střední školy neberou zřetel na pozdě odevzdané přihlášky).  

Uchazeči, kteří jsou v péči pedagogicko-psychologické poradny Prahy 10 nebo jiného školského 

poradenského zařízení, mají-li diagnostikované speciální vzdělávací potřeby a požadují úpravu 

podmínek přijímacího řízení, odevzdávají spolu s přihláškou doporučení poradenského pracoviště. 

Hlásí-li se uchazeč na obor Gymnázium se sportovní přípravou, je nutné podat přihlášku do 30. 

listopadu, pro vyplňování přihlášky je nutné dodržovat specifické pokyny. 

Jednotná přijímací zkouška 2021 

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních 

oborů vyjma uměleckých a je obvykle jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí 

uchazeče ke vzdělání školy se zohledňují i další kritéria, např. vysvědčení, umístění v soutěžích, 

výsledky školních přijímacích zkoušek z jazyků, pohovorů a dalších. Výsledek JPZ se podílí minimálně 

60% (u sportovních gymnázií minimálně 40%).  

V přijímacím řízení 2021 školy nemohou hodnotit vysvědčení za druhé pololetí školního roku 

2019/20. 

Termíny JPZ: 

Čtyřleté obory: 12. dubna 2020, 13. dubna 2020 

Šestiletá a osmiletá gymnázia: 14. dubna 2020, 15. dubna 2020 

Termíny talentových zkoušek: 

Obvykle v lednu 2021, vyhlašují jednotlivé školy 

 



   
 

   
 

Další informace: 

Žáci 9. ročníků mají možnost využít služby odborného kariérového poradenství v pedagogicko -

psychologické poradně Prahy 10. Na tuto službu, pokud je zájem, je nutné se předem přihlásit 

nejpozději do 4. 11. 2020 na email: rubesova@ppp10.eu. Detailní informace již žáci/ rodiče obdrželi 

formou Pozvánky. Termín pro žáky 9. A je 18. 11. 2020 a žáky 9. B je 26. 11. 2020. 

 

Mgr. Zuzana Holá, výchovná poradkyně 


