PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
2021

TERMÍNY V ÚNORU
• Vyplnit dvě identické přihlášky (jsou úplně stejné) - pouze 1. stranu
• Vrátit přihlášky na ZŠ - škola doplní 2. stranu včetně známek

• Vyzvednout přihlášky ze ZŠ
• Pokud je v Atlase školství u dané SŠ v kolonce PLP (povinná lékařská prohlídka) napsáno
ANO, je nutné potvrzení přihlášky dětským obvodním lékařem.Vzhledem k epidemii by
bylo vhodné si domluvit termín. Počítejte s poplatkem.
• Odnést či poslat (doporučuji doporučeně) poštou přihlášky na SŠ a to do 1. března 2021

JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKY
• Nevyplňujte „gumovacím“ perem
• Vyplňujte tiskacím písmem, čitelně, většinou to nejlépe umí maminky

• Pokud vyplňujete v PC, nechte prosím 2. stranu úplně čistou (vytiskněte pouze první stranu,
druhou dotiskne ZŠ)
• Pořadí škol u druhé přihlášky nezaměňujte
• Adresu SŠ (celou, přesnou) najdete v Atlase školství nebo na stránkách dané SŠ

• Na stejném místě najdete i kód a název oboru
• Termín přijímací zkoušky na 1. SŠ je 12. 4. 2021 (pokud nedojde ke změně)

JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKY- POKRAČOVÁNÍ
• Termín přijímací zkoušky na 2. SŠ je 13. 4. 2021 (pokud nedojde ke změně)
• Zvolené pořadí škol určuje i pořadí přijímacích zkoušek, není závazné pro výběr školy

• Podpisy žáky a zákonného zástupce nejsou již psány tiskacím písmem ale normálně
• Zjistěte si, zda je nutná povinná lékařská prohlídka
• Do 9.2.2021 odevzdat vyplněnou přihlášku z první strany do ZŠ ( nemusí být i s PLP)

• ZŠ vyplní a potvrdí druhou stranu a vrátí žákovi
• Pošlete nebo odneste na SŠ – do 1.března 2021

KDE HLEDAT INFORMACE
• www.atlasskolstvi.cz
• www.cermat.cz

• www.stredniskoly.cz
• www.msmt.cz
• Stránky SŠ

• Zeptat se přes Bakaláře Mgr. Kilianové nebo si domluvit přes Bakaláře konzultaci

TERMÍNY V BŘEZNU
• Do 8. března by měly SŠ na svých stránkách zveřejnit, jaký druh přijímacích zkoušek
budou letos pořádat

• Jsou tři možnosti:
• Přijímací testy společnosti Cermat
• Vlastní přijímací testy dané SŠ
• Bez přijímací zkoušek – vezmou každého uchazeče

• Na učební obory se přijímací zkoušky nedělají

TERMÍNY V DUBNU
• Nejpozději 1. týden v dubnu byste měli obdržet dopis od SŠ s informacemi o přijímacích
zkouškách

• 12. 4. 2021 1. termín přijímaček
• 13. 4. 2021 2. termín přijímaček
• Jestliže je uchazeč nemocný, je třeba informovat danou SŠ a bude mu poskytnut náhradní
termín v květnu

TERMÍNY V DUBNU - POKRAČOVÁNÍ
• Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení na stránkách SŠ je nutné do 10 pracovních dnů
odevzdat na zvolenou SŠ „Zápisový lístek:“. Ten slouží k tomu, aby střední školy věděly,
kterou z těch dvou jste si vybrali.
• Zápisové lístky budu rozdávat v březnu (snad osobně)
• Pokud (a to se nestane) někdo nebude přijat na SŠ v 1. kole přijímacího řízení, má
možnost v 2. kole podat libovolný počet přihlášek na SŠ, kde zůstala volná místa.
• Radujeme se z přijetí a slušně bez flákání dokončíme základní školu.

PODLE ČEHO VYBÍRAT SŠ
(PÍŠI JEN Z MÝCH ZKUŠENOSTÍ):
• Kam chce žák, nevybral si SŠ jen podle kamaráda?
• Nevybrali si SŠ spíše rodiče?

• Jaké má studijní výsledky na ZŠ?
• Umí se učit ?
• Je samostatný?
• Zvládne časovou náročnost při dojíždění? (Např. dojíždí do Teplic a mají odpoledku a bydlí
třeba v Arnolticích - v kolik bude muset vstávat a v kolik přijede domů?)
• Nebude muset zrušit některé své koníčky?

PODLE ČEHO VYBÍRAT SŠ - POKRAČOVÁNÍ
• Jestliže bude ubytován na internátě, zvládne řád – budíček, večerka, včasný návrat z
vycházky, bydlení s dalšími studenty…?

• Zvládnete to finančně (bohužel i toto musí v některých rodinách zvážit)?
• Má s danou SŠ dobré vyhlídky na zaměstnání? I když je mi jasné, že to nikdo nemůže
vědět.

A NA ZÁVĚR:
• Hodně štěstí
• Silné nervy

• Klid
• Dotazy pište do Bakalářů - Mgr. Kilianová Šárka

