
Informace o ne/konání přijímací zkoušky na střední školu: 

 

1. Jednotná přijímací zkouška se koná v předem stanovených termínech – 12. a 13. 

dubna 2021 – pokud se jednotná přijímací zkouška bude na škole konat, pošle vám 

ředitel školy s dostatečným předstihem pozvánku na tuto zkoušku.  

2. Ředitel SŠ může stanovit, že se jednotná přijímací zkouška nebude konat. V takovém 

případě může vyhlásit školní přijímací zkoušku – tato školní zkouška se nesmí konat 

v termínech, které jsou stanoveny pro jednotnou přijímací zkoušku. Školní přijímací 

zkouška se může konat distančním způsobem.  

3. Pokud se na střední škole bude konat jednotná i školní přijímací zkouška, konají se obě 

ve stejný den tak, aby se časově nepřekrývaly. Distanční forma školní zkoušky se může 

konat v jiný den.   

4. Ředitel SŠ o nekonání jednotné přijímací zkoušky, a i školní zkoušky musí rozhodnout 

nejpozději do 8. března 2021 – tuto informaci musí oznámit na internetových 

stránkách školy a bezodkladně, nejpozději do 19. března 2021, ji sdělí uchazečům o 

vzdělávání (e-mailem, telefonicky, doporučeným dopisem). Žáci pak nedělají na tuto 

školu žádné zkoušky. 

5. Pokud žák na jedné ze dvou škol (maturitní obory) nedělá přijímací zkoušky (ani 

jednotná ani školní), zašle ředitel druhé SŠ pozvánku k přijímací zkoušce na oba 

termíny, pokud tato škola přijímací zkoušky koná (po 15. březnu), aby všichni měli 

srovnatelné podmínky při konání přijímací zkoušky. 

6. Ať už Vaše dítě bude nebo nebude dělat přijímací zkoušky na SŠ (maturitní obory), 

Centrum zpracovávající přijímací testy všech uchazečů ukončí hodnocení a zveřejní 

seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021. Poté má každý ředitel SŠ 2 

pracovní dny na ukončení hodnocení výsledků a zveřejnění seznamu přijatých 

uchazečů.  

7. Po zveřejnění výsledků každou střední školou (přijetí/nepřijetí) na internetu, mají 

uchazeči podle školského zákona 10 pracovních dnů na odevzdání „zápisového lístku“ 

na té střední škole, kam chtějí nastoupit. POZOR: termín deseti pracovních dnů se 

počítá od data 28. dubna (i když výsledky budou zveřejněny až např. 30. dubna!!)  

 

Všechna opatření byla přijata za účelem snížení mobility, a tedy i snížení rizika přenosu 

koronaviru.  

 

Zápisové lístky si můžete vyzvednout po dohodě s třídním učitelem na ZŠ a MŠ Vyškov, 

Letní pole. 

 

 

 

 


