
Přijímací řízení
ke studiu na střední škole ve školním roce 2022/2023 



Přihláška k přijímacímu řízení na SŠ - vyplnění

 Žáci obdrží od školy dvě částečně vyplněné přihlášky.

 Přihláška k dennímu studiu

 Adresa trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností – nutné 

vyplnit správně.

 Kontaktní údaje pro usnadnění komunikace v případě nejasností –

telefon, e-mailová adresa.

 Přihláška musí být podepsána jak uchazečem, tak zákonným 

zástupcem.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna.pdf


Přihláška k přijímacímu řízení na SŠ - vyplnění

 Pokud se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné toto

zaškrtnout v přihlášce.

 Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) se přikládá ke každé

přihlášce, pokud žák bude konat na dané škole přijímací zkoušku – samostatný

formulář vydaný ŠPZ na žádost zákonného zástupce žáka.

 Název a adresa školy, název a kód oboru, příp. zaměření – zapsat pozorně.

 Termín školní přijímací zkoušky se uvede pouze v případě, že je SŠ stanoven –

neurčuje termín jednotné přijímací zkoušky (ten je pevně stanoven). Školní

přijímací zkoušku si stanovuje každá střední škola samostatně. Nutné sledovat

na stránkách příslušné střední školy.

 Potvrzení o zdravotní způsobilosti – nutné doložit pro některé obory. Pokud

platí rozdílné podmínky pro dva různé obory, je nutné mít potvrzení o

zdravotní způsobilosti pro každý obor samostatně. Některé školy mají na

stránkách vlastní formulář potvrzení o zdravotní způsobilosti.



Přihláška k přijímacímu řízení na SŠ - vyplnění

 Na stránkách školy zjistit, jaké dokumenty škola vyžaduje a dát jako přílohu.

Počet příloh zapsat do přihlášky.

 Pro 1. kolo mohou žáci podat dvě přihlášky. Termíny jednotné přijímací

zkoušky se neuvádí.

 Obě přihlášky musí být vyplněny stejně. Pořadí škol neurčuje preferenci

střední školy.

 Na obou přihláškách musí být pořadí škol stejné – podle toho jsou žáci zváni k

přijímacímu řízení (aby nedošlo ke kolizi termínů). Pořadí škol určuje pouze

termín pro účast na JPZ.

 Pokud se žák hlásí do dvou oborů vzdělávání na jedné škole, musí přesto

vyplnit dvě přihlášky.

 Výsledky hodnocení za poslední dva ročníky – vyplňuje a potvrzuje škola.



Podání přihlášky

 Přihláška se podává na předepsaném formuláři.

 V prvním kole dvě přihlášky, ve druhém kole není počet přihlášek omezen.

 Pokud se uchazeč hlásí na dva rozdílné obory na jedné škole, musí podat dvě

přihlášky, které jsou stejně vyplněné na dané škole.

 Termín pro podání přihlášky (včetně příloh) pro 1. kolo je do 1. března 2022

(musí být na střední škole).

 Přihlášku je možné poslat poštou nebo doručit osobně na sekretariát školy

(doporučuji nechat potvrdit přijetí přihlášky nebo zaslat doporučeně).

 Přihlášku v případě nezletilého uchazeče podává jeho zákonný zástupce, s

jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce.



Přijímací řízení

 Pro všechny maturitní obory je stanovena jednotná přijímací zkouška

TERMÍN KONÁNÍ
ČTYŘLETÉ OBORY A 

NÁSTAVBY

ŠESTILETÁ A OSMILETÁ 

GYMNÁZIA

1. řádný termín 12. dubna 2022 19. dubna 2022

2. řádný termín 13. dubna 2022 20. dubna 2022

1. náhradní termín 10. května 2022

2. náhradní termín 11. května 2022



Přijímací řízení

 Uchazeči ke studiu maturitních oborů konají jednotnou přijímací zkoušku
(JPZ) přímo na školách, na které podali přihlášky ke vzdělávání. Podal-li
uchazeč přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu
na škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak na
škole uvedené v druhém pořadí. Proto je důležité uvádět na obou
podávaných přihláškách školy vždy ve stejném pořadí, aby nedošlo ke
kolizi termínů (v jeden den na dvou stejných místech).

 Pořadí, v jakém uchazeč uvede na přihlášce školy, má vliv pouze na
stanovení místa a termín konání zkoušek. V žádném případě se nejedná o
určení preference jedné školy před druhou.

 JPZ se koná v centrálně stanoveném termínu.

 Pokud je ředitelem SŠ stanoveno konání školní přijímací zkoušky, je
uchazeči zaslána ředitelem SŠ pozvánka k této zkoušce.



Přijímací řízení

 K přijímacímu řízení bude uchazeč pozván, bude mu přidělen ID kód

(identifikátor uchazeče), sdělen harmonogram zkoušek a povolené

pomůcky. Nutné pamatovat a neztratit. Pod tímto ID bude uchazeč konat

přijímací řízení a budou zveřejňovány výsledky přijímacího řízení z

důvodu anonymity.

 Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce v

určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po

termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit

řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její

vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu.



Výsledky přijímacího řízení

 Ředitel SŠ stanoví pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího

řízení společně s výsledkem řízení u každého uchazeče. Výsledky o přijetí ke

vzdělávání na střední škole zveřejní škola na veřejně přístupném místě ve

škole a též způsobem umožňující dálkový přístup (na webu školy) na dobu

alespoň 15 dnů.

 Zveřejnění je anonymní – pod přiděleným kódem.

 Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Zveřejněním seznamu se

považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za

oznámená. Od tohoto dne běží lhůta pro odvolání.

 Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů

odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí písemně v souladu s ustanovením

školského zákona.

 Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve

lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.



Výsledky přijímacího řízení

 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní školám výsledky JPZ do

28. 4. 2022. Následně ředitel školy do 2 pracovních dnů zveřejní celkové

hodnocení uchazečů v 1. kole. Ředitel zveřejní výsledky prvního a posledního

přijatého uchazeče.

 U oborů bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni

konání školní přijímací zkoušky, pokud se školní zkouška konala, jinak v

termínu od 22. 4. do 30. 4. 2022, pokud se školní přijímací zkouška nekonala.

V tomto termínu rozešle také rozhodnutí o nepřijetí.

 Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky se

zveřejňuje stejným způsobem.



Výsledky přijímacího řízení

 Pro hodnocení přijímacího řízení využijí ředitelé škol lepší výsledek z

jednotných testů JPZ. Pro celkové hodnocení se použije vždy lepší výsledek z

matematiky a lepší výsledek z českého jazyka a literatury. Uchazeči, kteří

konali zkoušku ve dvou termínech, tak například mohou dosáhnout lepšího

výsledku z českého jazyka a literatury v prvním termínu a lepšího výsledku z

matematiky v termínu druhém. V takovém případě jim na obou školách budou

započítány právě tyto výsledky jednotlivých testů.

 Součástí pro hodnocení výsledků přijímacího řízení mohou být i další kritéria

stanovená ředitelem školy (uvedeno na webu školy).

 V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol v druhém pololetí školního roku

2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení

nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku

2019/2020.



Výsledky přijímacího řízení

 Uchazeč je přijat

 Rozhodnutí o přijetí se nezasílá.

 Výsledky jsou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a

způsobem umožňující dálkový přístup (web školy).

 Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí

oznámena.

 Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělávání v dané

střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který

rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání nejpozději do 10 pracovních dnů ode

dne oznámení rozhodnutí.

 V případě, že byl uchazeč přijat na více středních škol v 1. kole

přijímacího řízení, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek

uplatní, neboť jej může uplatnit pouze jednou. Výjimku tvoří pouze

případ, pokud uchazeč uspěje s odvoláním proti nepřijetí na jiné škole.



Výsledky přijímacího řízení

 Zpětvzetí zápisového lístku

 Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč

bere zápisový lístek zpět 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. 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.

 Ztráta zápisového lístku

 Při ztrátě může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku.

Součástí žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní

zápisový lístek neuplatnil ani nebude uplatňovat na jiné střední škole.



Výsledky přijímacího řízení

 Uchazeč není přijat ke studiu

 Uchazeč obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v písemné podobě.

 Je dobré si vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na poště co

nejdříve a následně podat odvolání.

 Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku

přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení

rozhodnutí o nepřijetí případně od osobního vyzvednutí.

 Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal.

 Pokud je uchazeč nepřijat ke studiu z důvodu kapacity školy, je dobré

sledovat stránky školy, kde jsou průběžně aktualizovány informace se

seznamy uchazečů, kteří by mohli být přijati v rámci odvolání.

 Pokud je uchazeč nepřijat z důvodu nesplnění podmínek přijímacího

řízení, lze také podat odvolání.



Výsledky přijímacího řízení

 Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně níže 
uvedené náležitosti:

 Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který 
rozhodnutí o nepřijetí vydal)

 Datum

 Odvolání proti nepřijetí ke studiu

 Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a 
příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru)
Pozn. Je možné uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno

 Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka

 Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka

 Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno;
Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý 
uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.



Přijímací řízení – 2. kolo

 V případě nepřijetí ke vzdělávaní na střední škole v 1. kole, je nutné sledovat 

webové stránky jednotlivých krajských úřadů a středních škol, kde jsou 

vkládány informace pro druhé kolo přijímacího řízení.

 Základní škola vydá nové přihlášky ke vzdělávání.



Důležité odkazy a zdroje

 Atlas školství - střední školy

 https://www.msmt.cz/

 prijimacky.cermat.cz

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

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?region=liberecky-kraj
https://www.msmt.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/uprava-podminek/Formular_doporuceni_prijimaci_rizeni_SS_final.pdf
https://edulk.cz/zaci-a-rodice/prijimaci-rizeni


Děkuji za pozornost.

 Jaroslav Prášil


