PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
Ředitel SŠ zveřejní pro 1. kolo přijímacího řízení jednotná kritéria přijímání, způsob jejich
hodnocení a počet přijímaných uchazečů do 31. 10. 2021 (pro obory s talentovou zkouškou),
do 31. 1. 2022 (pro ostatní obory).
PŘIHLÁŠKA
V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč (přihlášku za nezletilého uchazeče podává jeho
zákonný zástupce) podat nejvýše
 dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (přihláška s modrým
podtiskem) a
 dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání (přihláška s růžovým podtiskem)
 Návod na vyplnění přihlášky:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navodpro-vyplneni-prihlasky-na-ss
 Formulář přihlášky lze stáhnout na webu MŠMT nebo na webu střední školy.
Zde najdete i podrobné informace k přijímacímu řízení ->
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore
Na tiskopisech přihlášky se uvádějí dvě školy nebo dva obory vzdělání, pokud se na ně
uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání)
nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na
prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu
a druhý obor vzdělání.
Pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci
školy.
Pořadí škol určuje, ve které škole bude uchazeč konat jednotné zkoušky v 1. a ve 2. termínu.
Pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory vzdělání na téže škole, odevzdá řediteli této školy
také dvě přihlášky (i když jsou identické).
Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí.
Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol (oborů
vzdělání s MZ, zaměření podle ŠVP) zapsaných na 1. nebo 2. místě v přihlášce. Uvádí se pouze
termín konání školní přijímací zkoušky, pokud ji ředitel školy stanoví.
Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:
1. Vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou
školní docházku.
2. Vysvědčení z 6. a 7. ročníku základní školy, popřípadě ze 4. a 5. ročníku základní školy,
pokud se uchazeč hlásí do 1. ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě
osmiletého gymnázia.
3. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení
vlády č. 211/2010 Sb. předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek
zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání.

4. Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro
nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Zákonní zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohou žádat školské
poradenské zařízení (PPP, SPC) o doporučení k úpravě podmínek v přijímacím
řízení (přikládá se k přihlášce jako příloha).
5. Další dokumenty požadované školou v rámci vyhlášení kritérií k přijímacímu řízení,
kopie diplomů ze soutěží a olympiád (na okresní a krajské úrovni), kopie certifikátů či
dokladů o získaných dílčích kvalifikacích nebo o dosaženém dalším vzdělání.
Informace o možném bodovém bonusu najdete na stránkách dané SŠ.
TERMÍNY PRO PODÁVÁNÍ PŘÍHLÁŠEK
Termíny pro podávání přihlášek řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení:



do 30. listopadu 2021 - pro obory vzdělání s talentovou zkouškou
do 1. března 2022 - pro obory vzdělání bez talentové zkoušky

Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou.
TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
MŠMT stanovilo ve školním roce 2021/2022 konání jednotné zkoušky v následujících
termínech:
ŘÁDNÝ TERMÍN:
a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín 19. dubna 2022
2. termín 20. dubna 2022
b) čtyřleté obory vzdělávání:
1. termín 12. dubna 2022
2. termín 13. dubna 2022
NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory:
1. termín 10. května 2022
2. termín 11. května 2022
Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. dva termíny talentové
zkoušky, a to v pracovních dnech v termínu:
- od 2. do 15. ledna pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou
- od 2. ledna do 15. února v případě oboru GSP (Gymnázium se sportovní přípravou)
- od 15. do 31. ledna pro obory konzervatoří.
PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky 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.

Pokud uchazeč podá dvě přihlášky, koná dvakrát zkoušku, do hodnocení se mu započítává
vždy lepší výsledek písemného testu z obou předmětů.
Obsah jednotné zkoušky i školní přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu
programu pro základní vzdělávání. Jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s maturitní
zkouškou a skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut
a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.
Přípravu zadání testů, jejich distribuci a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání (Cermat). Ilustrační testy k přijímacím zkouškám naleznete na stránkách
=> www.cermat.cz.
Nejpozději 14 dní před konáním JPZ zašle ředitel školy pozvánku k této zkoušce na jeden ze
dvou vyhlášených termínů.
Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové
zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu
stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá
o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v
náhradním termínu.
Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání
a výsledky jsou zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2022.
Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího
řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 %
a v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně
40 %.
Ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle
rozhodnutí o nepřijetí.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3
pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Nezávisle na jednotné přijímací zkoušce může ředitel SŠ stanovit ještě školní přijímací
zkoušku (obsah a formu stanovuje ředitel školy).
Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Škola, která do uvedené
lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také
uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem.
Zápisový lístek může uchazeč vzít ze školy, na níž jej uplatnil, zpět pouze v případě,
 pokud je na druhou školu přijat na základě rozhodnutí o přijetí vydaném v odvolacím
řízení nebo,
 ZL uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou zkouškou.
!!

Zápisový lístek vydá zákonnému zástupci základní škola.

!!

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola
přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Informaci o dalších kolech
přijímacího řízení je povinen zveřejnit krajský úřad na základě podkladů od ředitelů škol.






tiskopis přihlášky platí i pro další kola přijímacího řízení
počet přihlášek není stanoven
na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání
nekoná se jednotná zkouška
ředitel školy nemusí zohlednit výsledky první jednotné zkoušky

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Informace o školách a oborech vzdělání, na které lze podat přihlášku, lze získat na webových
stránkách jednotlivých škol, případně na níže uvedených odkazech.
 Přehled studijních oborů středních, vyšších odborných, vysokých a jazykových škol
v ČR => www.atlasskolstvi.cz
 Další informace o přijímacím řízení lze získat na webu Centra pro zjišťování výsledků
vzdělávání www.cermat.cz, a dále na www.nuv.cz, www.infoabsolvent.cz.
 Pro lepší orientaci v oborech středních škol vydal krajský úřad informační brožuru
Oborovník => http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/tiskovecentrum/aktuality1/oborovnik-2020.pdf
 www.scio.cz nabízí přípravu na přijímací zkoušky ve formě online testů, tištěných sad
testů, cvičebnic, prezenčních kurzů a přijímaček nanečisto.
 http://www.sipkhk.cz
 https://www.msmt.cz/file/56140/

