PŘIJÍMAČKY V KOSTCE – základní informace
Přijímací řízení ve středních školách
Termíny podání přihlášky ke studiu
Uchazeč/ka se může v prvním kole přijímacího řízení hlásit do dvou škol nebo zvolit dva různé obory, a to
kdekoli v České republice. Do tiskopisu přihlášky se vyplňují oba výběry.
Přihlášky se podávají nejpozději do:

30. listopadu 2021

1. března 2022

platí pro obory s talentovou zkouškou:
- ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění
- obory konzervatoří
- 4, 6 a 8 leté obory Gymnázium se sportovní přípravou
platí pro všechny ostatní obory

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích mají barevné rozlišení podle
druhu i formy vzdělávání:
růžový podtisk, denní forma
modrý podtisk, obory s talentovou zkouškou (i GON), pro všechny formy
Uchazeč může podat nejvýše 2 přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše 2 přihlášky
pro ostatní obory vzdělání – pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné,
nevyjadřuje preferenci té které školy!!!
První kolo přijímacího řízení
Stanovená období pro první kolo platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele a pro všechny formy
vzdělávání:

2. ledna – 15. ledna 2022

pro talentovou zkoušku
do oborů ze skupiny 82 Umění a užité umění

15. ledna – 31. ledna 2022

pro talentovou zkoušku do oborů konzervatoří

2. ledna – 15. února 2022

pro talentovou zkoušku
do oboru Gymnázium se sportovní přípravou

12. dubna – 28. dubna 2022



22. dubna – 30. dubna 2022

● pro obory se závěrečnou zkouškou
● pro obory s výučním listem
● pro zkrácené studium oborů s vyučením a
obory s maturitní zkouškou

pro maturitní obory gymnázií a středních
odborných škol

Jednotná přijímací zkouška do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
1. termín

2. termín

⮚ do 4letých oborů

12. dubna 2022

13. dubna 2022

⮚ do 6 a 8letých gymnázií

19. dubna 2022

20. dubna 2022

10. května 2022

11. května 2022

NÁHRADNÍ TERMÍNY PRO VYKONÁNÍ
JEDNOTNÉ ZKOUŠKY *

* pouze ze závažných důvodů, písemnou omluvu doručit řediteli školy nejpozději do 3 dnů

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).
Skládá se z písemného testu v oboru ČESKÝ JAZYK A LITERATURA v délce 60 minut a z písemného
testu v oboru MATEMATIKA JEJÍ APLIKACE v délce 70 minut.
Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce
v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči
se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.
Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí, nejpozději
do 28. dubna 2022.
Uchazeč, který se v 1. kole přijímacího řízení hlásí na obor GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ
PŘÍPRAVOU, vždy koná na této škole jednotnou přijímací zkoušku. Výsledek jednotné zkoušky bude
zpřístupněn Centrem i školám, do jejichž oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou bez
talentové zkoušky podá uchazeč v 1. kole přihlášku.
Jednotná přijímací zkouška se týká oborů s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia, a to ve všech
formách vzdělávání.
Jednotná zkouška se nekoná do maturitních oborů:
● ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění
● oborů konzervatoří
● oborů ve zkráceném studiu






V přijímacím řízení se může (ale nemusí) konat také školní přijímací zkouška. Obsah a formu
školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy. Školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího
řízení, pokud je ředitelem školy stanovena, se u maturitních oborů vzdělání koná v pracovních dnech
v termínu od 12. dubna do 28. dubna a v nematuritních oborech vzdělání v pracovních dnech
v termínu od 22. dubna do 30. dubna. Rozhodl-li ředitel o konání školní přijímací zkoušky, zašle
uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky na jeden ze dvou vyhlášených
termínů.
Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou se v prvním kole přijímacího řízení
koná v pracovních dnech v termínech od 2. ledna do 15. ledna. Talentová zkouška v konzervatoři
v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna.
V oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních
dnech v termínech od 2. ledna do 15. února. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy, přičemž pro
první kolo přijímacího řízení stanoví dva termíny talentové zkoušky. U těchto oborů (s talentovou
zkouškou) zašle ředitel školy sdělení o výsledku talentové zkoušky uchazeči, resp. jeho zákonnému
zástupci do 20. ledna, v případě oboru vzdělá Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února.
V termínu od 5. do 15. února zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů do oborů vzdělání
skupiny 82 Umění a užité umění (obory středního vzdělání i konzervatoří) a vydá rozhodnutí
o nepřijetí.
Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů
po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě
















ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní
přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným
zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále
zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení
nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným
zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do
30. dubna 2022.
Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně
přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15
dnů.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke
vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným
zástupcům. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od
tohoto dne běží lhůta pro odvolání. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího
řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží
zápisový lístek.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole,
a to nejpozději do 15. března 2022 (žáci hlásící se i na SŠ s talentovou zkouškou dostanou
zápisový lístek během listopadu 2021).
V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek
krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území
České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky
nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho
zákonného zástupce.
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 oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek
se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli
poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání
zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední
škole.
Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek
zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve
škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při
přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání
zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o
přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění výjimek uchazečem není
rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.

Přihlášky i zápisové lístky obdrží žáci ve škole. Vše bude včas upřesněno!
Více zde:
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/20212022_Celkova_informace_prijimaci_rizeni_SS.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss
www.msmt.cz
www.cermat.cz

