
Přijímací řízení ve školním roce 2021  - 2022 

 

 Žáci mají možnost podat si dvě přihlášky na střední školy. Naše škola všem žákům poskytne  

přihlášku na střední školu v tištěné podobě. Na každou přihlášku píše uchazeč obě školy ve 

stejném pořadí. Uchazeč posílá přihlášky na obě zvolené střední školy. Uvedené pořadí škol na 

přihlášce není závazné, o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním  svého 

zápisového lístku. 

 Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče, příp. zletilý uchazeč  

řediteli střední školy. 

 Žák, který podává přihlášku na střední školu s talentovou zkoušku, ji musí podat nejpozději  

do 30. listopadu 2021 Přihlášku na ostatní střední školy je nutno doručit do 1. března 2022. 

 Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše 

dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je 

vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy. 

 Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech:  v 1. stanoveném termínu 12. dubna 

2022 ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako první, ve 2. termínu 

13. dubna 2022 ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako druhé. 

Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů s 

maturitní zkouškou, kde se jednotná zkouška povinně koná. 

 Pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném 

pořadí.  

  U oborů vzdělání s maturitní zkouškou a stanovenou jednotnou zkouškou: 

 a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna;  

b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové 

hodnocení uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky prvního a posledního přijatého 

uchazeče v anonymizované podobě.  

 U oborů vzdělání bez maturitní zkoušky ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů 

po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 

22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu 

zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí. 

 Každý žák také obdrží jeden zápisový lístek, který slouží k potvrzení přijetí na střední školu. 

Pokud žák bude přijat na více středních škol, zápisový lístek pošle na tu preferovanější (kam 

chce nastoupit). Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední 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, kdy bylo uchazeči  

oznámeno rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke  

vzdělávání, se oznamují na zveřejněném seznamu uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném 

místě ve škole a též způsobem umožňující dálkový přístup (internet). Pokud žák zápisový lístek 

odešle a na základě odvolání bude přijat na druhou (preferovanější) školu, může si zápisový 

lístek vyžádat zpět. Také v případě, že je žák přijat na více středních škol nebo oborů vzdělání, 

přičemž rozhodnutí o přijetí dostane v jiných termínech, lze zápisový lístek písemně vzít zpět 

(1 krát) a odevzdat na jinou školu či jiný obor. 

 Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních 

dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

 

Další informace na https://www.msmt.cz/file/56140/ , https://www.msmt.cz/file/56081/ 

nebo kontaktujte výchovného poradce. 
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