INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ VE ŠK. ROCE 2021/2022
1) PŘIHLÁŠKY
Každý žák má právo na 2 přihlášky v 1. kole, pro 2. kolo neomezený počet
Za správné vyplnění přihlášky je zodpovědný zákonný zástupce žáka.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

informace k přijímacímu řízení a vyplňování přihlášek naleznete na následujícím odkazu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore
v přihlášce pro přijetí do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk) se uvádí
obě školy obdobně jako u oborů bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení
u oborů s talentovou zkouškou zůstává zachováno právo podat přihlášku až na 2 školy (do 30.
listopadu 2021) a možnost podat dále až 2 přihlášky na ostatní obory vzdělání
na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) a pro obory vzdělání
s talentovou zkouškou se uvádějí dvě školy (a 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.
každý žák naší školy obdrží 2 přihlášky, škola na správně vyplněné přihlášce pouze potvrdí
studijní výsledky – průměr, razítko, podpis ředitele základní školy
uchazeč zašle 2 identické přihlášky na obě zvolené střední školy, na každou z nich po
jednom vyhotovení
přihlášky musí uchazeč či rodiče doručit na střední školu buď doporučeně poštou (nechat si
lístek) nebo osobně předat v kanceláři střední školy
přihlášky musí být podané do 1. 3. 2022!
1. kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel SŠ do 31. 1. 2022 (ředitel stanoví jednotná kritéria
přijímání, předpokládaný počet přijímaných uchazečů a může stanovit i školní přijímací
zkoušku)

2) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (dále PZ) - Cermat
•

skládají se z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného
testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
• přípravu zadání testů, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje CERMAT
(registr obsahuje za účelem identifikace uchazeče jeho rodné číslo)
• termíny:
a) čtyřleté maturitní obory:
1. termín
12. 4. 2022
2. termín
13. 4. 2022
b) osmiletá a šestiletá gymnázia:
c) náhradní termín pro všechny obory:
•
•
•
•

1. termín
2. termín

19. 4. 2022
20. 4. 2022

10. 5. 2022, 11. 5. 2022

pozvánku k PZ pošle SŠ nejpozději 14 dnů před termínem konání této zkoušky
v případě vážných důvodů – písemná omluva neúčasti do 3 dnů řediteli SŠ – náhradní termín
ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem (podle vysvědčení, podle
výsledků jednotné zkoušky, podle výsledků školní přijímací zkoušky, př. podle dalších
skutečností)
hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení kritérií podílí nejméně 60 %,
uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemných testů (CERMAT
zpřístupní tyto výsledky příslušné SŠ nejpozději do 28. 4. 2022), střední škola musí zveřejnit
výsledky přijímacího řízení do 30.4.2022, respektive 2.5.2022.

3) ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ, 2. kolo přijímacího řízení
•
•
•
•
•
•

ředitel SŠ ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče a
zveřejní seznam přijatých uchazečů
nepřijatým uchazečům (jejich zákonným zástupcům) ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí
pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška v 1. kole nekoná, zveřejní ředitel seznam
přijatých uchazečů a odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2022
po nepřijetí je možné se odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí
další kola vyhlašuje ředitel SŠ, volná místa najdou uchazeči na webových stránkách SŠ nebo
na stránkách Krajského úřadu
tiskopis přihlášky platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet
přihlášek, který může uchazeč uplatnit). V tiskopise se pro další kola vyplňuje jen jedna
škola, na niž se přihláška podává.

4) ZÁPISOVÝ LÍSTEK
•
•
•
•
•
•
•
•

vydává ho základní škola, do 15. 3. 2022 – termín pro vyzvednutí bude sdělen žákům
prostřednictvím třídních učitelů
každý žák dostane pouze jeden – zákonný zástupce žáka ho musí vyzvednout osobně
(proti občanskému průkazu – ověření totožnosti) pod evidenčním číslem
pokud se ztratí, má žák právo na náhradní, musí ale rodič podat žádost a čestné prohlášení
žák musí odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí o přijetí na střední školu, kde byl přijat
! zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem se považuje
rozhodnutí za oznámená! (už se nedoručuje písemně)
střední škola, kam lístek neodevzdá do 10 pracovních dnů, s ním už nebude počítat (zanikají
právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole)
! zápisový lístek může uchazeč použít pouze jednou – výjimkou jsou dva případy, kdy
uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. Jednak pokud jeho odvolání bylo
úspěšné nebo uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a
následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

5) Další informace
•
•

Výchovná poradkyně Mgr. Růžena Koubová ruzena.koubova@zsdukelska.cz
Nástěnka volby povolání – 1. patro vedle učebny Fyziky

Užitečné odkazy:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
www.cermat.cz
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.istp.cz
www.budoucnostprofesi.cz
www.gwo.cz

