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INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Vážení rodiče a žáci,
seznamte se, prosím, s informacemi o přijímacím řízení a přihláškách ke studiu do prvního ročníku střední
školy ve školním roce 2021/2022:
K samotnému přijímacímu řízení na střední školy:

I) PŘED PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM
-

V prvním kole přijímacího řízení může žák podat dvě přihlášky. Je možno podat dvě přihlášky do
oboru s talentovou zkouškou a následně poté dvě přihlášky do oborů bez talentové zkoušky.
zákonný zástupce vyzvedne u zástupce ředitele Martina Chocenského zápisový lístek, pro obory
s talentovou zkouškou dne 25. listopadu 2020 od 14:00 do 17:00 hod., pro obory bez talentové
zkoušky dne 10. března 2021 od 14:00 do 17:00 hod.
Termíny 1. kola přijímacích zkoušek jsou na každé škole dva a vyhlašuje je ředitel SŠ. Žák zvažuje,
na který termín se zapíše a tuto skutečnost vyplní na přihlášce a na tento termín se dostaví ke
zkoušce.

Informace k přihláškám k talentové zkoušce:
- Do pátku 20. listopadu 2020 pošle zákonný zástupce žáka výchovné poradkyni pro volbu povolání
na adresu eva.horova@zsgutova.cz, v příloze vyplněnou žádost o vytištění přihlášky na SŠ
(formulář na stránkách školy – Informace a formuláře).
- Do pondělí 30. listopadu 2020 žák nebo jeho zákonný zástupce odevzdá přihlášku na SŠ
s talentovou zkouškou.
- V období 2. ledna – 15. ledna 2021 se konají zkoušky na SŠ do oborů s talentovou zkouškou, od
2. ledna do 15. února 2021 na obory Gymnázií se sportovní přípravou (dělá i jednotnou zkoušku
v dubnu) a v období od 15. ledna do 31. ledna 2021 na konzervatoře.
Školní termíny ZŠ Gutova:
- V době 13. ledna do 15. února 2021 pošle zákonný zástupce žáka výchovné poradkyni pro volbu
povolání na adresu eva.horova@zsgutova.cz, v příloze vyplněnou žádost o vytištění přihlášky na
SŠ (formulář na stránkách školy- soubory ke stažení). Je nezbytné vyplnit přesný název školy,
adresu školy, kód a název oboru, na který se žák hlásí, je vhodné též uvést, který zákonný zástupce
si přeje být uveden na přihlášce (otec-matka-atd.). Podání přihlášky prosím neodkládejte.
- Přihlášky potvrzuje ředitel školy. Žákům vrací přihlášky výchovná poradkyně.
- 25. února 2021 bude ukončeno vracení potvrzených přihlášek žákům. Přihláška podaná po
stanoveném termínu (15. února) nemusí být ředitelem do tohoto data potvrzena.

-

Termín odevzdání přihlášky na SŠ bez talentové zkoušky je do 1. března 2021.
Potvrzenou přihlášku podává střední škole zákonný zástupce nebo žák.

Další náležitosti přihlášky:
- pokud žák chce uvést úspěchy v předmětových a jiných soutěžích, učiní tak formou příloh
k přihlášce.
Informace k přihláškám pro obory bez talentové zkoušky:
 První kolo pro obory vzdělání s maturitní zkouškou probíhá pro čtyřleté obory 12. dubna 2021 (1.
termín) a 13. dubna 2021 (2. termín), platí i pro obory gymnázia se sportovní přípravou.
 Přijímacích zkoušky pro šesti a osmileté obory gymnázia 14. dubna 2021 (1. termín) a 15. 4. 2021
(2. termín).
 Náhradní termíny pro všechny uvedené obory vzdělání jsou 12. května 2021 a 13. května 2021.
 Pro ostatní obory vzdělání bez maturity, s výučním listem, se zkráceným studiem se jednotná
přijímací zkouška nekoná, je možná školní přijímací zkouška.
 Pokud žák není v prvním kole přijat ani na jednu z vybraných SŠ, postupuje do druhého kola
přijímacího řízení.
 Druhé kolo vyhlašují ředitelé SŠ, které nenaplnily stav žáků. Seznam středních škol, které vyhlásí
další kolo přijímacího řízení, vyvěšuje na svých stránkách Magistrát hlavního města Prahy.
V druhém kole může žák podat i více přihlášek. Systém žádání o vytištění přihlášek probíhá jako
v prvním kole, termíny jsou již individuální - po dohodě.

II) PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – jaro 2021
Rekapitulace termínů:
 12. 4. 2021 (1. termín) 13. 4. 2021 (2. termín), První kolo přijímacích zkoušek pro obory vzdělání
s maturitní zkouškou probíhá pro čtyřleté obory a platí i pro obory gymnázia se sportovní přípravou.
 14. 4. 2021 (1. termín) a 15. 4. 2021 (2. termín)Pro šesti a osmileté obory gymnázia
 12. 5. 2021 a 13. 5. 2021 - náhradní termíny.

III) PO PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
-

-

Střední škola vyhlásí seznam přijatých uchazečů a obvykle zasílá písemné rozhodnutí jen nepřijatým
uchazečům.
Potvrzení zájmu o studium – přijatý uchazeč do 10 pracovních dnů předloží na SŠ zápisový lístek (lhůta
běží od dne zveřejnění seznamu přijatých).
Vzít zpět zápisový lístek lze pouze ze dvou důvodů:
1) z důvodu dodatečného přijetí na jinou školu po úspěšném odvolání
2) pokud po přijetí na školu s talentovou zkouškou byl uchazeč přijat do oboru bez talentové zkoušky
Po podání zápisového lístku na SŠ oznámí toto zákonný zástupce žáka základní škole – formulář Prohlášení
o přijetí bude na webových stránkách školy.
Nepřijatým žákům potvrzuje ZŠ Gutova nově vyplněné přihlášky. Podávají se výchovně poradkyni stejným
způsobem jako v období do 15. února. Potvrzení vystavuje ředitel bez odkladu, nikoli však obratem.

Důležitá upozornění:
1) ZŠ Gutova potřebuje po přijímacím řízení od rodičů zpětnou vazbu z důvodu povinného
zpracovávání výsledků a statistik pro hlášení zřizovateli a Magistrátu hl. m. Prahy. Hlášení
obsahují pouze anonymizované údaje. Z tohoto důvodu žádáme rodiče o kopii rozhodnutí o
přijetí žáka na SŠ nebo o vyplnění Prohlášení o přijetí (viz níže, dokument též na stránkách
školy/Informace a formuláře). Zasílejte prosím na adresu eva.horova@zsgutova.cz. Informujte nás
pouze o té škole, na kterou jste podali zápisový lístek a kam žák skutečně v příštím školním roce
nastoupí.
2) V souvislostí s epidemiologickou situací nelze vyloučit, že uvedené režimy či termíny doznají
změn podle vývoje situace. Škola pak bude podávat aktualizované informace.

Přejeme všem žákům úspěšný školní rok a zvláště letos i úspěch při zvládnutí náročné přípravy na
přijímací zkoušky.
RNDr. Eva Horová v.r.
výchovná poradkyně

Prohlášení o přijetí:
Prohlašuji, že můj syn/moje dcera jméno:

příjmení:

navštěvující ve školním roce 2019/2020 ZŠ Gutova, Praha 10, ve třídě:
byl/a přijat/a pro školní rok 2021/2022
na střední školu (název a adresa):

do oboru:
Toto prohlášení nahrazuje oficiální dokument Rozhodnutí o přijetí na SŠ.

Dne:
Jméno zákonného zástupce :
Podpis zákonného zástupce :

