
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 

 pro žáky a jejich rodiče 
 

1. Pro první kolo přijímacího řízení uchazeč můţe (ale nemusí) podat 2 přihlášky. Kaţdý obor musí 

mít vlastní přihlášku. Přihlášky můţe podat i ţák, který se zúčastnil talentových zkoušek. 

2. Sledujte webové stránky vybraných škol, kde budou nejpozději 31.1.2021 zveřejněna kritéria 

přijímacího řízení.  

Všeobecné informace i nabídku najdete také na www.edulk.cz   (přijímací řízení – obory bez 

talentové zkoušky).   

Ţáci dostali ve škole Atlas školství, lze dohledat i elektronicky www.atlasskolstvi.cz   . 

3. Vzpomeňte si, jestli jste třídnímu učiteli oznámili změny v osobních údajích (adresa, email, 

telefon). Pokud si nejste jisti, ale ke změnám během pololetí došlo, raději mi je mailem napište. 

Zkontroluji. 

4. Vyberte 2x   školu a obor - škola můţe být státní, církevní nebo soukromá. Obě školy budou na 

jedné přihlášce. 

5. V případě, ţe se jedná o maturitní obor na veřejné (státní) škole, bude se konat jednotná přijímací 

zkouška z českého jazyka a z matematiky (CERMAT). Na školu v 1. řádku to bude 12.4.2021, na 

školu v 2. řádku potom 13.4.2021. Podle toho zvolte pořadí vybraných škol. Ministerstvo školství 

dalo školám moţnost letos od jednotné přijímací zkoušky upustit. V Libereckém kraji toho ale 

školy nevyuţijí (ani SPŠ textilní, která to dříve avizovala).  

Toto pořadí neznamená preferenci škol. 

6. Do výsledků přijímacího řízení se z obou zkoušek započítá lepší výsledek z kaţdého předmětu – pro 

obě školy stejně.  

7. V případě, ţe se jedná o učební obor, přijímací zkouška se nekoná a pořadí škol na přihlášce můţe 

být libovolné. 

8. Všechny údaje – školy a obory ve zvoleném pořadí, případně změny – mi prosím zašlete na mail       

seborova@zs5kveten.cz        , nejpozději do 16.2.2021 .  

9. Podle vašich požadavků vám škola vytiskne a potvrdí 2 stejné přihlášky. V zadní části bude 

doplněn prospěch za poslední tři pololetí. Záleţí na konkrétní škole, které známky jako kritérium 

pouţije. Přihlášky budou černobílé. O způsobu předání vás budu informovat jednotlivě. 

10. Obě přihlášky podepíše žák i jeho zákonný zástupce.  

11. Pokud střední škola vyţaduje povinnou lékařskou prohlídku (PLP)  (viz. web školy, Atlas školství 

nebo telefon), navštivte dětského lékaře. Vyznačte číslo oboru, na který ji podáváte. Za toto 

potvrzení se platí poplatek. V této části se přihlášky budou lišit. Některým lékařům vydání 

potvrzení trvá i týden. Je dobré se předem s lékařem telefonicky domluvit. 

12. Do 1.3.2021 odevzdejte přihlášku osobně nebo doporučeným dopisem řediteli střední školy. 

13. Podle zveřejněných kritérií doplňte přihlášku o kopie diplomů, potvrzení apod.  

14. Dostavte se k přijímací zkoušce, je-li stanovena. 

15. Zápisový lístek dostanete s přihláškami. Pečlivě jej uschovejte, zatím nic nevyplňujte!!! Po 

zveřejnění rozhodnutí o přijetí (na konci dubna 2021) jej do 10 pracovních dnů odevzdáte na 

vybranou střední školu. Zápisový lístek můţete vzít zpět pouze v případě, ţe bylo kladně vyhověno 

vašemu odvolání proti nepřijetí, a vy jste mezi tím odevzdali zápisový lístek na jinou školu.  

16. Proti rozhodnutí ředitele střední školy o nepřijetí doporučuji podat odvolání.  

17. Pokud nebude ţák přijat v 1. kole přijímacího řízení, bude podávat neomezený počet přihlášek ve 2. 

nebo dalších kolech. Další postup zůstává stejný. 

 

Přeji Vám i Vašim dětem šťastnou ruku při výběru další ţivotní etapy. 

  S případnými dotazy se na mě neváhejte obrátit mailem (seborova@zs5kveten.cz). 

Mgr. Věra Šeborová, výchovná poradkyně školy 
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P E Č L I V Ě     U S C H O V E J T E   ! 

http://www.edulk.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
mailto:seborova@zs5kveten.cz

