Přijímací řízení ve školním roce 2021/2022
Základní informace pro rodiče vycházejících žáků:
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Žák si může podat v prvním kole přijímacího řízení 2 přihlášky na dvě různé střední školy nebo na
dva různé obory v rámci jedné střední školy.
Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce
nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy do 1. března 2022.
Termíny přijímacích zkoušek musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a
údajem o předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna 2022.
První kolo přijímacího řízení proběhne v období od 12. dubna do 28. dubna 2022.
Žáci, kteří se hlásí na obory s maturitní zkouškou konají jednotnou přijímací zkoušku z českého
jazyka a literatury (v délce 60 min) a z matematiky a její aplikace (v délce 70 min). Jednotnou
přijímací zkoušku konají žáci dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce
v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí. Termíny jednotné zkoušky
se v přihlášce neuvádí, jsou dané pořadím škol.
Jednotná zkouška se bude konat ve dvou termínech:
1 termín 12. dubna 2022
2 termín 13. dubna 2022
Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny,
a to v období od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, v období od 22.
dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání. Termíny školní přijímací zkoušky, pokud se koná, se
v přihlášce uvádí.
V případě, že střední škola koná přijímací zkoušky, obdrží uchazeč pozvánku k přijímací zkoušce
nejpozději 14 dnů před jejím konáním.
Uchazeč, který se pro vážné důvody nemůže dostavit k přijímací zkoušce, musí svoji neúčast řádně
písemně omluvit řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku.
Náhradní termín jednotné zkoušky je 10. a 11. května 2022.
Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
V případě jednotné zkoušky (u oborů vzdělání s maturitní zkouškou) Centrum zpřístupňuje hodnocení
uchazeče příslušné střední škole nejpozději do 28. dubna 2022. Hodnocení jednotné zkoušky se na
celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %. Ředitel školy
může v rámci kritérií stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce,
které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí. Ředitel střední školy následně do
2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků uchazeče Centrem ukončí hodnocení přijímacího řízení a
zveřejní seznam přijatých uchazečů.
Pouze nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.
Úmysl studovat na dané střední škole potvrdí uchazeč zápisovým lístkem, který odevzdá řediteli
střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový
lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli
poštovních služeb.
Zápisový lístek obdrží žák na základní škole do 15. března 2022. Náhradní zápisový lístek (v případě
ztráty, zničení) může být vydán jen na základě písemné žádosti s čestným prohlášením zákonného
zástupce a podpisem uchazeče.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. Neplatí to pouze v případě, že
uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání, případně lze vzít
zpět z oboru s talentovou zkouškou.
Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat
se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze
přijmout jiného uchazeče.
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Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí podává uchazeč řediteli střední školy do 3 pracovních dnů
ode dne doručení rozhodnutí.
V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek již omezen. Přehled středních škol
s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech zveřejní krajský úřad Zlínského kraje na
internetu.

Podrobnější informace o přijímacím řízení naleznete na stránkách www.msmt.cz, www.zkola.cz
Vzhledem k epidemiologické situaci mohou nastat změny v organizaci přijímacího řízení.

Pro tisk přihlášek, prosím, aby žáci donesli do 1. 2. 2022 tyto informace:
- název a adresu střední školy (je důležité stanovit pořadí škol, určuje termín konání jednotné zkoušky,
nemá vliv na preferenci školy)
- kód a název oboru
- jméno zákonného zástupce, který bude uveden na přihlášce i na zápisovém lístku a tel. číslo a email
zákonného zástupce, pro kontakt se SŠ
- pro kontrolu adresu trvalého bydliště žáka, případně adresu pro doručování pokud se neshoduje
s trvalým bydlištěm
- pro kontrolu rodné číslo a místo narození žáka
V přihlášce bude ještě nutné vyplnit tyto údaje:
- zda přikládáte doporučení školského poradenského zařízení
- termín školní přijímací zkoušky, pokud se koná
- datum a podpis uchazeče
- datum narození a podpis zákonného zástupce
- potvrzení od lékaře, pokud jej střední škola požaduje
- součástí přihlášky mohou být přílohy např. vyšetření z PPP, výsledky v soutěžích. Počet příloh k
přihlášce se uvede v kolonce na druhé straně přihlášky.
- Pokud chcete v přihlášce zdůraznit zájem o daný obor, je možné v kolonce schopnosti žáka uvést
zájem uchazeče o obor vzdělání, zejména svými aktivitami a dosaženými úspěchy např. výsledky v
dovednostních soutěžích. Zájem o obor může uchazeč doložit i přílohami.
Pokud v kolonce nic neuvedete, proškrtněte ji.
Vydání zápisového lístku
Do 15. března 2022 vydá základní škola každému žákovi jeden zápisový lístek.
Škola zápisový lístek s údaji identifikujícími uchazeče vydá uchazeči nebo zákonnému zástupci na
základě ověření jeho totožnosti.
Rodiče budou o vydání zápisového lístku žákům informováni prostřednictvím návratky. Prosím o
potvrzení převzetí zápisového lístku podpisem zákonného zástupce.
Zápisový lístek po vydání pečlivě uschovejte a vyplňte jej až po přijetí na SŠ. V zápisovém lístku se
vyplňují údaje pouze v první orámované části.

