
Informace o přijímacím řízení ke studiu na stření škole ve školním roce 2021/2022 

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

dovolujeme si Vám připomenout několik informací týkajících přijímacího řízení Vašich dětí ke studiu na 

stření škole: 

 dvě předvyplněné přihlášky obdrží žáci na začátku února 2022; 

 termín pro podání přihlášek do oborů bez talentové zkoušky je do 1. března 2022; 

 přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem; 

 v 1. kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky; 

 žáci s platným doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ) mohou jako součást 

přihlášky přiložit doporučení ŠPZ k úpravě podmínek přijímacího řízení; 

 v oborech vzdělávání ukončených maturitní zkouškou koná uchazeč jednotnou přijímací 

zkoušku; 

 uchazeči jsou k jednotné přijímací zkoušce, případně školní přijímací zkoušce (pokud je 

ředitelem školy vyhlášena) pozváni písemně; 

 pokud se uchazeč nemůže pro závažné důvody ke zkoušce ve stanoveném termínu dostavit, 

může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně 

omluvit řediteli školy, a pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu; 

 po ukončení hodnocení přijímacího řízení ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě 

výsledky přijímacího řízení; 

 zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne 

běží lhůta pro odevzdání zápisového lístku nebo pro odvolání; 

 přijatým uchazečům se písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu nezasílá; 

 uchazeč svůj úmysl stát se žákem střední školy potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli 

příslušné střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí; 

 uchazeči, kteří nebyli ke studiu přijati, je zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí; 

 odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních 

dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

Pokud nebude uchazeč přijat ke studiu na žádnou střední školu v 1. kole přijímacího řízení, je nutné 

sledovat webové stánky středních škol a stránky odboru školství krajského úřadu, protože ředitel 

příslušné střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení. Při přijímacím řízení v dalších kolech 

se postupuje obdobně jako v 1. kole, až na některé výjimky jako jsou např.: 

 uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek; 

 nekoná se jednotná přijímací zkouška; 

 na přihlášce se uvádí pouze jeden obor; 

 a další. 

 

Užitečné odkazy: 

https://www.atlasskolstvi.cz 

https://edulk.cz/zaci-a-rodice/prijimaci-rizeni 

https://prijimacky.cermat.cz/ 

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?region=liberecky-kraj
https://edulk.cz/zaci-a-rodice/prijimaci-rizeni
https://prijimacky.cermat.cz/


 

V případě potřeby se můžete obrátit na výchovného poradce, Jaroslava Prášila (pracoviště Purkyňova) 

nebo Mgr. Danu Málkovou (pracoviště Husova a Bělíkova). 

S pozdravem  Jaroslav Prášil  

 

 

 


