PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021/2022
Právní předpisy
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon)
- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
- vyhláška č. 233/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s
mimořádnými opatřeními při epidemii SARS CoV-2

Informace k přijímacímu řízení
- průběžně zveřejňovány na: školský portál JMK (www.jmskoly.cz),
MŠMT (www.msmt.cz),
Cermat (www.cermat.cz),
www stránky jednotlivých středních škol
www.vyberskoly.cz - nově zřízený portál v r. 2020

Obory s talentovou zkouškou
- 2 přihlášky (modré formuláře)
- termín odevzdání přihlášek – do 30. 11. 2021
- zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ – do 31. 10. 2021
- talentové zkoušky - leden 2022 (2. 1. - 15. 1.)
Konzervatoř - 15. 1. - 31. 1.
GSP - 2. 1. - 15. 2.
VÝHODA – i když bude žák ke studiu přijat a odevzdá zápisový lístek, může si
v jarním termínu podat opět dvě přihlášky a zápisový lístek v případě přijetí
přesunout na jinou školu

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
- zveřejnění kritérií SŠ – do 31. 1. 2022
Kritéria pro přijetí na SŠ:
1. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
2. jednotná přijímací zkouška (ČJ, M)
3. školní přijímací zkouška (v kompetenci ředitele střední školy)
4. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Přihlášky – možno podat dvě (na 2 různé školy nebo na 1školu a dva obory)
- termín podání přihlášek do 1. 3. 2022 !!!!
- přihlášky ke vzdělávání možno zakoupit v prodejně SEVT, nebo je najít na
internetu (stránky MŠMT, JMK, SŠ)
Rodiče - zabezpečují přihlášky, odpovídají za vyplnění a odeslání přihlášek SŠ

Možnosti vyplnění formuláře
1. použití dvou originálních formulářů
2. jeden originál formuláře + kopie (oba musí být opatřeny originálními podpisy a
razítky)
3. elektronické vyplnění formuláře (vytisknout 2x)
Přílohy
- soutěže, aktivity
- pro žáky s SVP od 1. 11. 2018 vystavuje ŠPZ (PPP, SPC) krátký dokument, který
nahrazuje "Doporučení"

Jednotná přijímací zkouška
- týká se oborů vzdělání s maturitní zkouškou (MZ)
- netýká se oborů, kde je součástí PŘ talentová zkouška a zkráceného studia
- písemné testy z ČJ a M
- přípravu, distribuci, vyhodnocení testů zajišťuje CERMAT
- každý uchazeč může konat 2x, započítá se lepší výsledek
- ředitel SŠ může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce
- pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací
zkoušky

Termíny přijímacích zkoušek (PZ)
Jednotná přijímací zkouška (ČJ, M):
12. 4. 2022 – škola uvedená na prvním místě (čtyřleté studium)
13. 4. 2022 – škola uvedená na druhém místě (čtyřleté studium)
19. 4. 2022 – škola uvedená na prvním místě (šestileté a osmileté gymnázium)
20. 4. 2022 – škola uvedená na druhém místě (šestileté a osmileté gymnázium)
Školní přijímací zkouška:
- střední škola stanoví 2 termíny
12. – 28. dubna (obory s MZ)
22. – 30. dubna (ostatní obory)

Náhradní termíny:
- v případě, že se žák nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v prvním termínu
- omluva do 3 pracovních dnů, pouze vážné důvody, např. zdravotní
Jednotná přijímací zkouška – 10. a 11. 5. 2022
Školní přijímací zkouška – stanoví ředitel SŠ do 1 měsíce

Uchazeči se SVP (speciálně vzdělávací potřeby)
- podle vyjádření ŠPZ (PPP, SPC), které uchazeč doloží k přihlášce, 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.)

Cizinci
- je umožněno prominout jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka osobám,
které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR
- znalost ČJ se prověřuje rozhovorem

Výsledky přijímacího řízení
- CERMAT zpřístupní výsledky zkoušky nejpozději do 28. 4.
- zveřejnění výsledků: do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků
- SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů - stránky školy, vývěsky
- SŠ předá (zašle) rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům!!!
Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel SŠ
výsledky od 22. do 30. dubna

Zápisový lístek (ZL)
- vydává ZŠ – pouze svým žákům oproti podpisu zákonného zástupce do 15. 3.
- odevzdání zápisového lístku SŠ do 10 pracovních dnů od oznámení (zveřejnění)
rozhodnutí o přijetí
- zápisový lístek lze uplatnit jen jednou (zpětvzetí je možné pouze v případě přijetí
na základě odvolání)
- ZL lze vzít zpět i v případě přijetí do oboru vzdělání s talentovou zkouškou
Náhradní ZL
- v případě ztráty nebo znehodnocení
- vydá ZŠ na základě písemné žádosti zákonného zástupce (rodičů)
- součásti žádosti je Prohlášení zákonného zástupce, že původní ZL neuplatnil a ani
neuplatní ve střední škole
- musí být podepsáno rodičem i žákem (viz. dokumenty ke stažení na stránkách školy)
Odvolací řízení
- odvolací lhůta - 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí (je možné zaslat
poštou i poslední den lhůty)
Ředitel střední školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče,
který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných
míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových
lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Další kola přijímacího řízení
- zcela v režii SŠ, počet kol přijímacího řízení není omezen
- neomezený počet přihlášek – jedna přihláška - jedna škola (jedna kolonka)
- možnost použít výsledky jednotné přijímací zkoušky
- pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání PZ

