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Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 

 

Na základě dalších opatření obecné povahy vydaných MŠMT dne 15. 3. 2021 bychom Vás 

rádi informovali o změnách v organizaci přijímacího řízení. 

 

Zápisový lístek 

• Žákům 9. ročníků vydá základní škola zápisový lístek nejpozději do 30. dubna 2021. 

• Starší uchazeči zažádají o vydání zápisové lístku na příslušném krajském úřadě. 

• Zápisový lístek odevzdají všichni uchazeči až po zveřejnění výsledků přijímacího 

řízení. 

 

Studijní obory ukončené maturitní zkouškou 

• Změna termínu konání jednotné přijímací zkoušky 

o 1. termín 3. května 2021 

o 2. termín 4. května 2021 

• Pozvánku na jednotnou přijímací zkoušku zašle ředitel školy nejpozději 14 dnů před 

konáním této zkoušky (naše škola zašle pozvánku poštou ihned po zveřejnění pozvánky 

systémem Cermat). 

• Vyhlášení výsledků přijímacího řízení a zveřejnění přijatých uchazečů 

o 19. května 2021 

• Informační schůzky studijních oborů 

o Obchodní akademie 1. část  19. května 2021 v 8.00 hodin 

o Obchodní akademie 2. část  19. května 2021 v 9.30 hodin 

o Kosmetické služby   19. května 2021 v 11.00 hodin 

o Podnikání    19. května 2021 ve 13.00 hodin 

o Pozvánka na informační schůzku bude zaslána poštou společně s pozvánkou na 

jednotnou přijímací zkoušku. 

• Zápisový lístek – přijatí uchazeči mohou odevzdat zápisový lístek hned v den 

konání informačních schůzek, popř. nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění 

seznamu přijatých uchazečů, tj. do 2. června 2021. 

• Zájemci o nástavbové studium se zapíší úhradou vratné kauce ve výši 1 500,- Kč 

nejpozději do 2. června 2021 (nemají zápisový lístek). 

 

 

 



 

Učební obory ukončené výučním listem: 

• Z důvodu posunutí termínu konání jednotné přijímací zkoušky, která se ale učebních 

oborů netýká, nařídilo MŠMT posunutí termínu zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

a seznamu přijatých uchazečů nejdříve na 19. května 2021 u všech oborů vzdělání. 

• Důvodem je, aby uchazeč, který se hlásí na jeden učební a jeden studijní obor, věděl již 

v tomto termínu výsledky obou oborů. 

• Termín zveřejnění výsledků a konání informačních schůzek dne 22. dubna 2021, jak 

jsme již pozvánku zaslali poštou, se tedy musí posunout na 19. května 2021. 

• Informační schůzky učebních oborů 

o Kuchař – číšník   19. května 2021 v 8.00 hodin 

o Aranžér    19. května 2021 v 9.00 hodin 

o Kadeřník    19. května 2021 v 10.00 hodin 

o Rekondiční a sportovní masér 19. května 2021 v 11.30 hodin 

• Zápisový lístek – přijatí uchazeči mohou odevzdat zápisový lístek hned v den 

konání informačních schůzek, popř. nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění 

seznamu přijatých uchazečů, tj. do 2. června 2021. 

 

 

V případě dalších změn v organizaci přijímacího řízení Vás budeme informovat na webových 

stránkách naší školy. 

 

 

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel.: 566 655 011 nebo na mailové 

adrese: sekretarka@obchodskolazr.cz. 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 18. března 2021 

 

 

 

 

Ing. Radka Hronková 

ředitelka školy 

 

 

 


