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Přihlášky ke studiu

1) Přihlášku dostanou všichni žáci 12. 1. 2022 ( 9. ročníky - od 

výchovné poradkyně, 5. a 7. ročníky prostřednictvím TU, v 

případě nepřítomnosti si žák přihlášku vyzvedne osobně u VP)  

(za údaje na titulní straně přihlášky zodpovídá zákonný zástupce 

uchazeče – správnost osobních a  kontaktních údajů uchazeče a 

jeho zákonného zástupce, vybrané školy a studijní obory – kontrola v 

Bakalářích)



Přihlášky ke studiu

2) Vyplněnou přihlášku donést nejpozději do 11. 2. 2022 výchovné 

poradkyni 

(Čím dříve, tím lépe – přihláška bude vytištěna ve dvou 

vyhotoveních a potvrzena školou, poté předána žákovi. Nutné 

znovu překontrolovat správnost všech údajů).    

Kdo neodevzdá vyplněnou přihlášku do 11. 2. 2022, dostane po 

jarních prázdninách vyplněnou přihlášku se základními údaji (bez SŠ) 

a zadní stranu s vysvědčením. 



Přihlášky ke studiu

3) Některé obory vyžadují závěr o zdravotní způsobilosti. Potvrdí 

pediatr na přihlášce.(doporučuji se předem na prohlídku 

objednat; zpoplatněno)



Přihlášky ke studiu

4) Přihlášku podává zákonný zástupce uchazeče přímo na vedení 
střední školy do 1. března 2022

(osobně – nechat si potvrdit kopii při předání; poštou –
doporučeně)

Tiskopis k přijímacím zkouškám: 

Odkaz ke stažení editovatelné přihlášky 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_2021-2022_denni_editovatelna.pdf


Kritéria přijímacího řízení

• Ředitel střední školy je musí pro první kolo přijímacího řízení zveřejnit 
do 31. 1. 2022.

• Termíny konání zkoušky (státní, školní) 

• Jednotná kritéria přijímacího řízení

• Předpokládané počty přijímaných uchazečů



Přijímací řízení

A. Bez přijímacích zkoušek (učňovské obory, některé maturitní 
obory)

B. Státní přijímací zkoušky (většina maturitních oborů)

C. Školní přijímací zkoušky (některé maturitní obory)



A. Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek

Učňovské obory (některé maturitní obory)

• Přijímání uchazečů na základě prospěchu uchazeče na ZŠ.

• Výsledky přijímacího řízení zveřejňuje každá SŠ na svých webových 
stránkách po 22. 4. 2022 (seznam přijatých a nepřijatých 
uchazečů).

• Rozhodnutí o přijetí uchazeče nemá SŠ povinnost rozesílat (pouze 
webové stránky).

• Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče musí obdržet zákonný zástupce 
písemně (poštou, předání přímo ve škole).



B. Přijímací řízení - státní přijímací zkoušky

Maturitní obory 

• Organizátor – CERMAT (www.cermat.cz)

• Termíny pro čtyřleté obory – 12. 4. a 13. 4. 2022

• Termíny pro šestileté a osmileté obory – 19. 4. a 20. 4. 2022

• Očekávat pozvání na PZ, má přijít nejpozději 14 dní před určeným 
termínem zkoušky, (nebo informaci, že na základě kritérií se jí 
nemusí uchazeč zúčastnit)

• Nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky zúčastnit, omluvit se 
písemně nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat 
sdělení náhradního termínu.

http://www.cermat.cz/


B. Přijímací řízení - státní přijímací zkoušky

Maturitní obory

• Náhradní termín pro všechny uvedené obory – 10. 5.  a 11. 5. 2022

• Výsledky přijímacího řízení zveřejňuje každá SŠ na svých webových 
stránkách po 28. 4. 2021 (pravděpodobně až 2. 5.) (seznam 
přijatých a nepřijatých uchazečů).

• Rozhodnutí o přijetí uchazeče nemá SŠ povinnost rozesílat (pouze 
webové stránky).

• Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče musí obdržet zákonný zástupce 
písemně (poštou, předání přímo ve škole).



C. Přijímací řízení – školní přijímací zkoušky

• různá forma (testy, pohovory, …)

Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 

1. kole min. dva termíny, a to v pracovních dnech 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. 



Gymnázia se sportovní přípravou

• Sportovní školní talentová zkouška.

• Státní přijímací zkouška (pokud ji škola vyžaduje)

• Uchazeči o tento obor podávají přihlášku (nebo dvě přihlášky, 

hlásí-li se do tohoto oboru na dvě školy) do 30. 11. 2021 a posléze 

mohou podat až dvě další přihlášky na obory bez talentové 

zkoušky do 1. 3. 2022.



Gymnázia se sportovní přípravou

• Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole, na které se 

hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou, a to i v případě, 

že nevykonal úspěšně talentové zkoušky, a není tudíž možné, aby 

byl do oboru přijat. Výsledek jednotné přijímací zkoušky mu bude 

započten v rámci přijímacího řízení na dalších školách, na které 

podal přihlášku a které zohledňují jednotnou přijímací zkoušku.



Obory s talentovou zkouškou

• Žák může podat další dvě přihlášky do 1. 3. 2021 na obory bez 

talentové zkoušky.



Zápisový lístek

• Uchazeč jej obdrží na ZŠ (o jeho předání žákům bude informovat 

výchovná poradkyně).

• Uchazeč předává na základě přijetí ke studiu přímo vedení SŠ (projevuje 

tak zájem o studium v daném oboru).

• Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel SŠ 

zveřejní seznam přijatých uchazečů – 10 pracovních dnů.

• Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se 

ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí 

o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový 

lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou.



V případě nepřijetí ke studiu

• Možnost neomezeného počtu přihlášek do dalších kol přijímacího 

řízení.

• Přehled volných oborů na webových stránkách jednotlivých škol a 

webových stránkách jednotlivých krajských úřadů.

• Možnost podat odvolání proti nepřijetí ke studiu řediteli SŠ 

nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 



Dobré vědět

• Rozhodnutí o nepřijetí je na poště uloženo 10 pracovních dnů, pak 

je považováno za doručené.

„Na uložení rozhodnutí u provozovatele poštovních služeb po dobu 10 dnů se vztahuje § 24 správního

řádu s tím, že jestliže si adresát uloženou písemnost (rozhodnutí o nepřijetí) ve lhůtě 10 dnů ode dne,

kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem

této lhůty.“

• K přijímacím zkouškám si žák vezme modrou či černou propisku, 

rýsovací potřeby (konkrétní požadavky určuje škola).

• K přijímacím zkouškám si žák nemůže vzít gumovací pero, 

kalkulačku a tabulky.



Dobré vědět

• MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4)
byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti
dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy
není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z
důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona,
nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního
zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o
ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10.
2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo
lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo
prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich
základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo
nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání
ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl
možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.



Zdroje a odkazy

• www.cermat.cz

– Odkaz pro stažení editovatelné přihlášky ke studiu

– Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce

– Odkaz na procvičování testů a úloh (předešlé verze přijímacích testů)

• www.msmt.cz

• www.atlasskolstvi.cz (střední školy z celé ČR s aktuální oborovou nabídkou)

http://www.cermat.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_2021-2022_denni_editovatelna.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz/
https://procvicprijimacky.cermat.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/


Prostor pro Vaše dotazy.



Přeji mnoho úspěchů u 
přijímacího řízení!

Děkuji Vám za 
pozornost.


