
Přijímací řízení

ve školním roce 2021/2022



Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na:

školském portálu JMK (www.jmskoly.cz),

MŠMT (www.msmt.cz),  

Cermatu (www.cermat.cz),

vyberskoly.cz,

www stránkách jednotlivých středních škol.

http://www.klickevzdelani.cz/Managementškol/Ředitelna/PřijímacířízenínaSŠ.aspx
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.cermat.cz/


Termíny odevzdání přihlášek

Zveřejnění kritérií SŠ – do 31. ledna 2022,

2 přihlášky na SŠ obory s talentovými zkouškami,

termín podání přihlášek 

do 30. listopadu 2021,

2 přihlášky na SŠ 2 školy, nebo na 1 školu a 2 obory,

termín podání přihlášek

do 1. března 2022.



Přihláška ke vzdělávání

Tiskopis přihlášek – viz. vzor,

podpis ředitele školy a razítko školy (hranaté),

přihláška vyplněna školou (nemusí být ověřená 

kopie vysvědčení).



Přihláška ke vzdělávání
vzor



Kritéria přijímacího řízení

Hodnocení na vysvědčení (1. a 2. pololetí v 8. ročníku, 

1. pololetí v 9. ročníku),

jednotná přijímací zkouška CERMAT (ČJL, MA) na maturitní obory,

školní přijímací zkouška, je-li stanovena (v kompetenci ředitele SŠ),

případně další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, 

vědomosti a zájmy uchazeče (vhodné přiložit k přihlášce),

vyjádření ŠPZ.



Pozvánka

k přijímacímu řízení na SŠ

Ředitel SŠ uchazeči zašle pozvánku nejpozději

14 dní před termínem konání zkoušek.

V případě náhradního termínu se pozvánka posílá

nejpozději 7 dní před konáním zkoušek.



Termíny přijímací zkoušky

Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky 

na maturitní obory konat dvakrát – platí také na jednu SŠ, 

dva různé obory (do celkového hodnocení se započítává

lepší výsledek),

v prvním stanoveném termínu 12. 4. 2022 pro 4leté obory
na střední škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí,

v druhém stanoveném termínu 13. 4. 2022 pro 4leté obory

na střední škole uvedené na přihlášce v druhém pořadí.

Náhradní termíny: 10.,11. května 2022.

Specifikace jsou k dispozici na prijimacky.cermat.cz.



Termíny přijímacího řízení

Pro uchazeče, který se hlásí na ostatní obory (učební obory)

je stanoven termín

1. kola přijímacího řízení na  22. - 30. duben.



Pomůcky

Povolenými pomůckami při konání jednotných zkoušek jsou:

pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat

gumovací pera, fix, nesmí psát slabě nebo přerušovaně),

u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby.

Slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka,

matematicko-fyzikální tabulky, mobilní telefony, chytré

hodinky,  nejsou u zkoušek povolené.



Čas, body a testová zadání

Didaktický test z Českého jazyka a literatury trvá 60 minut,  

z Matematiky 70 minut.

Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických 

testech z Českého jazyka a literatury a z Matematiky          

je 50 bodů.

Pro získání představy o formální podobě didaktických testů            

a úloh je možné využít testy z minulých let, které naleznete         

pod záložkou Testová zadání k procvičování, Cermat.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani


Uchazeči se SVP

Podle doporučení ŠPZ, které uchazeč doloží k přihlášce,

(2 přihlášky + 2 vyhotovení doporučení ŠPZ s informovaným 

souhlasem, platné zpravidla 2 roky) rozhodne ředitel SŠ 

o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky,

navýšení času o 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 %,

další uzpůsobení (přepis odpovědí, pomůcky, podporující

osoba apod.).



Výsledky přijímacího řízení

maturitní obory

Cermat zpřístupní výsledky zkoušky ředitelům škol 

do 28. dubna 2022,

ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně              

přístupném místě ve škole, na webu SŠ,

nepřijatým uchazečům je rozhodnutí zasláno poštou, 

datovou schránkou,

pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které

je uchazeči přiděleno nejpozději v den přijímací zkoušky.



Výsledky přijímacího řízení

ostatní obory

Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná,

registrační číslo je přiděleno na pozvánce k přijímacímu řízení,

ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně

přístupném místě ve škole, na webu SŠ,

nepřijatým uchazečům je rozhodnutí zasláno poštou,

datovou schránkou.



Zápisový lístek

Každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek (ZL),

zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je 
uchazeč přijímán (2022/2023),

zápisový lístek bude označen hranatým razítkem, 
podpisem ředitele školy,

zápisový lístek vydává zákonným zástupcům výchovný 
poradce školy nejpozději do 15. 3. 2022 proti podpisu.

Na SŠ musí být zákonnými zástupci odevzdán po 
zveřejnění výsledků přijatých uchazečů do 10 pracovních 
dnů.



Nepřijetí uchazeče na SŠ

Pokud není uchazeč přijatý na žádnou střední školu

v 1. řádném termínu, má možnost:

podat odvolání do 3 pracovních dnů,

podat přihlášky v dalších vyhlášených kolech přijímacího

řízení na střední školy, které o volných místech informují

zákonné zástupce na svých webových stránkách.



Zápisový lístek ke vzdělávání
číslovaný, papír s vodoznakem



Informace

Veškeré informace k výběru SŠ Vám vysvětlí

a

s vyplněním přihlášek pomůže

výchovný poradce školy

Mgr. Renata Mikolášková


