
Informace pro vycházející žáky - pro školní rok 2020 – 2021 

PŘIHLÁŠKY NA SŠ A PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

1)PŘIHLÁŠKY

1) Potřebné údaje vyplníte přes systém Bakalář.
Přihlásíte se do systému Bakalář - vlevo na „liště“ je kolonka: Osobní údaje  -

rozkliknete na Přehled osobních údajů – pečlivě zkontrolujte správnost osobních 
údajů (jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo bydliště, telefonní 
kontakty, jméno zákonného zástupce).

Dál rozkliknete na Volba následné školy a vyplníte údaje o první i druhé SŠ. 
Zadáte IZO SŠ a obor vzdělání a potvrďte údaje.

Kde naleznete údaje (IZO SŠ a kód s názvem oboru vzdělání)?

POZOR !!!    KÓD OBORU VYPLŇUJETE BEZ POMLČEK A LOMÍTKA  !!!! 

a) V Atlasu školství – tabulka vybrané SŠ (příklad: viz obrázek)

b) Další možnost: Volba následné školy - nahoře odkaz: oficiální stránky

MŠMT – zvolíte druh SŠ, pak kraje a okresy – objeví se SŠ i s IZO + obory

vzdělání – opíšete si a zadáte do systému Bakalář.

2) Žák vyplní všechny zadané údaje o SŠ a vzdělávacím oboru do systému Bakalář do

31. 1. 2021. V případě potíží s vyplněním se obraťte na pana Demjana

(demjan@edisonka.cz) - správce IT, nebo na výchovnou poradkyni p. Majerovou

(majerova@edisonka.cz).

3) Přihlášku na SŠ vytiskne ZŠ – budou v ní údaje o uchazeči, zadané údaje o SŠ,

prospěch a chování za obě pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.

4) Přihlášku pečlivě překontrolujte. Nezapomeňte na podpisy uchazeče a

zákonného zástupce.

IZO školy 

Kód oboru – vyplňte bez 

pomlček a lomítka 

Název 

oboru 



5) Potvrďte u obvodní dětské lékařky potvrzení o zdravotní způsobilosti (PLP = 

povinná lékařská prohlídka) - v případě, že studium daného oboru to vyžaduje, 

tzn. PLP - ANO. 

 

 POTVRZENÍ O PLP SE VYDÁVÁ PŘÍMO NA PŘIHLÁŠKU. 

 

 – platí pravidlo, že učební obory vždy, ale i většina maturitních oborů toto 

potvrzení vyžaduje. Žáci mají informaci o PLP již zjištěnou.    

 

Kde naleznete údaj o PLP? 

- Atlas školství (příklad: viz obrázek) 

 
6) Přihlášku pak odnesete nebo odešlete (nejlépe doporučeně) na příslušnou střední 

školu. Přihlášky nepřehýbejte. (Použijte velkou obálku). 

 

7) Pokud budete přihlášku odevzdávat osobně, nechte si ve střední škole vystavit 

                 potvrzení o odevzdání přihlášky. 

 

8) Přihlášku musíte odevzdat do střední školy nejpozději do 1. 3. 2021 (pondělí) 

 

2)PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  

 

9) Pro školní rok 2020/2021 se upravují z důvodu vývoje epidemiologické situace – 

výskytu onemocnění COVID-19 podmínky přijímacího řízení na SŠ do 

čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou.  

Nejpodstatnější změnou je, že jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a 

literatury a z matematiky nebude pro uvedené obory povinnou součástí 

přijímacího řízení. 

 

10) Pokud ředitel SŠ rozhodne, že se jednotná přijímací zkouška koná – je stanovena 

na 12. a 13. dubna 2021. 

Písemný test připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Testy také 

centrálně vyhodnocuje. 

 

11) Pokud ředitel SŠ rozhodne, že se jednotná přijímací zkouška nekoná, musí se konat 

školní přijímací zkouška. 

 

To, jakou formu bude přijímací zkouška mít (jednotná – školní), stanovuje 

ředitel SŠ v kritériích přijímání pro první kolo přijímacího řízení. 

PLP – povinná 

lékařská prohlídka 



 

12) Dále se umožňuje, aby ředitel SŠ rozhodl v případě, kdy počet uchazečů je menší 

nebo roven počtu předpokládaných volných míst, že se jednotná přijímací zkouška 

ani školní přijímací zkouška nekonají. Informaci o nekonání přijímací zkoušky 

zveřejní ředitel SŠ nejpozději do 8. března 2021. 

 

13) Pozvánku k přijímacímu řízení, k přijímacím zkouškám dostane každý žák na 

adresu bydliště uvedenou v přihlášce na SŠ.  

 

14)  Po ukončení přijímacího řízení ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých  

       uchazečů (na webových stránkách SŠ) – nejdříve 28. dubna 2021. 

 

15) Zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí poté do 10 pracovních dnů od 

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se 

v dané střední škole. K tomu slouží zápisový lístek. 

                Zápisový lístek může uchazeč o studium na SŠ uplatnit pouze jedenkrát. 

   

                Kde obdržíte zápisový lístek? 

                Vydá vám ho výchovná poradkyně v termínu nejpozději do 15. 3. 2021. 

                 Zatím počkejte na vyzvání k vyzvednutí ZL. 

                          

16) Žák, který neuspěje v 1. kole přijímacího řízení, se hlásí ke studiu ve střední 

                 škole v následujících kolech. 

 
 


