Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2021/2022
(pro přijetí pro školní rok 2022/2023)
Přihláška ke vzdělávání




Termín odevzdání přihlášky k dalšímu zdělávání: do 1. března 2022
Přihlášku ke vzdělávání podává uchazeč (jeho zákonný zástupce) řediteli příslušné střední
školy/odborného učiliště.
Přihláška ke vzdělávání se podává na předepsaném tiskopisu.



Součástí přihlášky je:
a) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (pokud je vyžadován),
b) hodnocení I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku ZŠ potvrzené a podepsané
ředitelem ZŠ,
c) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro
nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími
potřebami.



Uchazeč má možnost v prvním kole přijímacího řízení podat přihlášku na dvě střední
školy (nebo na dva obory vzdělávání v rámci jedné školy).
Na tiskopisech přihlášky se uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělávání), pokud se na ně
uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělávání), druhou školu (obor
vzdělávání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělávání na jedné
škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělávání, na
druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělávání.
Pokud uchazeč podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný
formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být
na obou přihláškách stejné!
Uvedené pořadí škol v přihlášce není závazné, o volbě školy a oboru vzdělávání rozhodne
uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.
Po přijetí přihlášky bude uchazečům zasláno vyrozumění o zařazení uchazeče do
přijímacího řízení, dále registrační číslo a pozvánka na konání státní jednotné přijímací
zkoušky.








Jednotné přijímací zkoušky




Součástí přijímacího řízení na všechny obory s maturitní zkouškou je povinná jednotná
přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky.
Jednotná přijímací zkouška se koná u oborů vzdělávání s maturitní zkouškou,
nekoná se při přijímacím řízení do oborů vzdělávání s výučním listem.
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:
12. dubna 2022 – 1. řádný termín pro čtyřleté obory vzdělání
13. dubna 2022 – 2. řádný termín pro čtyřleté obory vzdělání

19. dubna 2022 – 1. řádný termín pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
20. dubna 2022 – 2. řádný termín pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií



Uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát – v prvním stanoveném termínu ve škole
uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené
na přihlášce ve druhém pořadí. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze
lepší výsledek z prvního či druhého termínu.



Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a
svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat,
bude moci konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu pro všechny
uvedené obory vzdělání:
10. května 2022 – 1. náhradní termín,
11. května 2022 – 2. náhradní termín.



Jednotné přijímací testy budou vyhodnoceny centrálně a hodnocení bude zasláno příslušné
střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku.

Zápisový lístek





Svůj úmysl vzdělávat se v dané stření škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho
přijetí ke vzdělávání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.
Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce uchazeče na ZŠ.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za
žáka na dané stření škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

