
Doplňující informace k přijímacímu řízení 

Vzhledem k epidemiologické situaci se posunuly jednotlivé termíny přijímacích zkoušek: 

NOVÉ TERMÍNY ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 Jednotné zkoušky  
1. termín:  3. května 2021 - pro čtyřleté obory vzdělání 

                   5. května 2021 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií  
2. termín:  4. května 2021 - pro čtyřleté obory vzdělání 

                  6. května 2021 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií  
Náhradní termín (pro všechny uvedené obory vzdělání): 

                1. termín: 2. června 2021 
                2. termín: 3. června 2021 
 
V náhradním termínu koná uchazeč zkoušku, pokud byl řádně omluven a omluva mu byla 

uznána (vážné důvody, písemná omluva nejpozději do 3 dnů řediteli školy). 

 

Žák má být před přijímací zkouškou testován – škola nabízí možnost otestování, termín 

upřesní třídní učitel. 

 Připomínáme: 

Odevzdávání zápisových lístků – do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků 

Sledujte webové stránky SŠ a v případě nejasností kontaktujte danou SŠ. 

Přejeme našim žákům hodně úspěchů u přijímacích zkoušek. 

 

A v případě, že by něco nevyšlo: 

Informace o odvolacím řízení 

Proti rozhodnutí střední školy o nepřijetí ke vzdělávání může zákonný zástupce 
nezletilého uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
rozhodnutí. 
 Odvolání je nutné adresovat řediteli střední školy, ve které uchazeč absolvoval 
přijímací řízení.  

Je třeba na webových stránkách dané školy si zjistit, zda škola nemá vlastní tiskopis Odvolání. 

Pokud ne, nabízíme základní vzor. 



 

 

 

 

 

VZOR ODVOLÁNÍ 
         

Adresa školy 
 
         

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání 
         

Odvolávám se proti rozhodnutí školy, NÁZEV STŘEDNÍ ŠKOLY, o nepřijetí mého 
syna/dcery JMÉNO a PŘÍJMENÍ, datum narození, bydliště, ke vzdělávání v oboru 
vzdělání NÁZEV a KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ a forma vzdělávání. 
         

K odvolání uvádím tyto důvody: VYPSAT v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. 
         
         

V ……………………. dne …………… 
         
         

Jméno uchazeče a zákonného zástupce; 
         

Podpis uchazeče a zákonného zástupce; 
         

Adresa pro zaslání rozhodnutí o odvolání; 
         
 


