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Základní informace
• Termín podání přihlášek do 1. 3. 2022
• Jednotné přijímací zkoušky do oboru vzdělání s
maturitní zkouškou
• (nevztahuje se na obory, kde se koná talentová zkouška – mimo obor Gymnázium se
sportovní přípravou)

• Písemný test z českého jazyka (60 minut)
z matematiky (70 minut)

Přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou
• 2 přihlášky – termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání
do 30. 11. 2021
• Zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ – do 31. 10. 2021
• Talentové zkoušky – leden – 15. 2. 2022

• I v případě přijetí možnost podání dvou přihlášek v
řádném termínu

1. Kolo přijímacího řízení
❑ Zveřejnění kritérií SŠ - do 31. 1. 2022
• Kritéria přijetí na SŠ:
1. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
2. výsledky talentové zkoušky, je-li stanovena
3. výsledky jednotné zkoušky, pokud je součástí PŘ
4. výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena
5. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a
zájmy uchazeče

• 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)
❑ Termín podání přihlášek do 1. 3. 2022

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)
• Písemný test z českého jazyka a matematiky
• Každý uchazeč koná JPZ ve dvou termínech (započítává se
lepší výsledek)
• Hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení podílí nejméně
60%, u oboru Gymnázium se sportovní přípravou 40%. Může
být také stanovena hranice úspěšnosti, které musí uchazeč
dosáhnout, aby mohl být přijat
• Ředitel SŠ může rozhodnout i o konání školní přijímací zkoušky

Termíny přijímacích zkoušek
❑
▪
▪
▪

Jednotné zkoušky
čtyřleté obory 12. a 13. 4. 2022
šestiletá a osmiletá gymnázia 19. a 20. 4. 2022
náhradní termín: 10. a 11. 5. 2022 (pro všechny obory)

❑ Školní přijímací zkoušky v prvním kole – obory s maturitní zkouškou
▪ 2 termíny v období 12. – 28. 4. 2022
❑ Školní přijímací zkoušky v prvním kole – obory se závěrečnou zkouškou
22. - 30. 4. 2022
❑ Školní přijímací zkoušky v dalších kolech
▪ stanoví ředitel střední školy

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ U
PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
❑ Obory vzdělání s maturitní zkouškou
▪ ředitel SŠ ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po
hodnocení Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů

zpřístupnění

❑ Ostatní obory
▪ ředitel SŠ ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky a
zveřejní seznam přijatých uchazečů

❑ Pokud se přijímací zkouška nekoná
▪ ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů od 22. do 30. 4. 2022

❑ Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům NEVYDÁVÁ

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
• Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu
zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů
• Zápisové lístky obdržíte proti podpisu do 15. 3. 2022
• Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou!

• TO NEPLATÍ V PŘÍPADĚ:
a) kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na
základě odvolání
b) uchazeč si vybral obor s talentovou zkouškou a byl následně přijat do
oboru bez talentové zkoušky

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ U
NEPŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
• Zaslání rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou
• Do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí můžete
podat odvolání k rukám ředitele SŠ
• Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit uchazeči nebo
zákonnému zástupci nezletilého uchazeče se ukládá po dobu
5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
• Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení
vyhlásit další kola k naplnění předpokládaného stavu žáků
• Není omezen počet přihlášek ani počet škol
• Nekoná se jednotná zkouška
• Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech
vzdělání budou zveřejněny na webových stránkách kraje
• Rychlejší cesta – informujte se na konkrétní střední škole
telefonicky, sledujte její webové stránky

DĚKUJI ZA POZORNOST

