Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Dodatek

Přijímací řízení proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
§ 59 až 61 školského zákona, kde se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.
Výsledek přijímací zkoušky bude jedním z rozhodujících kritérií k přijetí žáků do studijních oborů denní
formy středního vzdělávání s maturitní zkouškou dle stanovených kritérií pro studijní obory.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy provedlo úpravu termínu konání jednotných přijímacích zkoušek (JZP) na
začátek května.

Řádné termíny přijímací zkoušky jsou stanoveny na dny:
první řádný termín
druhý řádný termín

03. května 2021,
04. května 2021.

V prvním řádném termínu budou konat přijímací zkoušku uchazeči na škole uvedené
v přihlášce v 1. pořadí. V druhém řádném termínu budou konat přijímací zkoušku uchazeči na
škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí. Uchazeči, kteří se nemohou dostavit na řádný termín, se
musí písemně omluvit ředitelce školy do 3 pracovních dnů. Omluvený uchazeč se dostaví
k přijímací zkoušce v náhradním termínu:
02. června 2021
03. června 2021

(první termín),
(druhý termín).

Jednotná přijímací zkouška v roce 2021 do oborů středního vzdělání s maturitní
zkouškou v denní formě studia se bude na naší škole konat z Českého jazyka a literatury
a Matematiky.

V souvislosti s posunem konání jednotné přijímací zkoušky se upravuje i termín pro
vyhlášení výsledků přijímacího řízení nejdříve na 19. května – nejpozději na 21. května
2021. V náhradním termínu budou výsledky zveřejněny nejdříve 14. června a nejpozději 16.
června 2021.

Uvedený termín platí pro všechny obory středního vzdělávání.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení
výsledků, tj. 2 – 4 června 2021. V náhradním termínu to je 28. – 30. června 2021.

V Mostě dne 16. 03. 2021.

Ing. Radmila Krastenicsová
ředitelka školy

