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INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

V 1. kole přijímacího řízení lze podávat přihlášky na 2 školy nebo na 2 obory podle 

zaměření (školní vzdělávací program, dále jen ŠVP) v jedné škole. Na obou tiskopisech 

(přihláškách) ve stejném pořadí (pořadí škol na přihlášce neurčuje, kterou školu uchazeč 

preferuje). Ke studiu budou přijímáni uchazeči v pořadí podle celkového počtu získaných 

bodů do naplnění povolené kapacity oboru vzdělání, podmínkou je zisk minimálního 

počtu bodů z jednotné přijímací zkoušky (viz. Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků 

pro školní rok 2021/2022). 

 

1. Přihlášku ke studiu vyplněnou, potvrzenou od ZŠ a podepsanou uchazečem i zákonným 

zástupcem, přijímáme do 1. 3. 2021 na platném tiskopisu SEVT. Na přihlášce je nutno uvést -  

kontaktní adresu, telefon, e-mail, rodné číslo, datum narození zákonného zástupce a adresu 

soukromé datové schránky, pokud ji zákonný zástupce má zřízenou. Přihlášku stáhněte zde:  

http://www.sps-prosek.cz/soubory/prihlasky/Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna.pdf 

2. U všech oborů je nutné doložit aktuální potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti 

ke studiu (viz přihláška). 

3. Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů podávají přihlášku na střední školu 

sami (osobně nebo poštou). Pokud máte zájem o více oborů podle zaměření (ŠVP) na naší 

škole, uvedete na 1. místě v přihlášce naši školu a název oboru podle zaměření (ŠVP), 

na 2. místě tutéž školu a druhý obor podle zaměření (ŠVP). 

4. Po 1. 3. 2021 bude všem zletilým uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů 

odesláno, na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce, vyrozumění o převzetí přihlášky, 

a o přidělení registračního čísla, pod kterým budou uchazeči vedeni v rámci přijímacího řízení 

a další podrobnosti přijímacího řízení. 

5. Jednotná přijímací zkouška (test z českého jazyka a z matematiky) pro 4leté maturitní 

obory:  

pro školu na 1. místě v přihlášce termín – 12. dubna 2021 (náhradní termín 12. 5. 2021) 

pro školu na 2. místě v přihlášce termín – 13. dubna 2021 (náhradní termín 13. 5. 2021) 

Jednotnou zkoušku každý uchazeč může konat až 2x (podle podaných přihlášek). Celkové 

hodnocení za oba testy představuje součet lepších bodových hodnocení z Ma a Čj. 

(tzn. do přijímacího řízení je započítáván lepší výsledek). Pozvánka s informacemi bude 

uchazečům zaslána rovněž na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 

6. Uchazeči se SPU dodají doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek 

pro jednotné přijímací zkoušky společně s přihláškou. 

Škola upravuje podmínky přijímání ke vzdělávání podle školského zákona, § 13 vyhlášky 

č. 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.  Uchazečům s prvním stupněm 

podpůrných opatření se podmínky při konání přijímací zkoušky neupravují. Podpůrná opatření 

od druhého stupně  lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení 

(§ 16a odst. 4 školského zákona). Podpůrná opatření jsou stanovena ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. 

http://www.sps-prosek.cz/soubory/prihlasky/Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna.pdf

