
Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2021/2022 

Organizace přijímacího řízení 

• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 

30. listopadu 2021 pro 1. kolo přijímacího řízení; žák si o přihlášku u výchovné poradkyně včas zažádá sám, 

žák následně obdrží od třídního učitele 2 kusy, s požadovanou klasifikací, s vyplněnou základní hlavičkou, 

s razítkem a podpisem ředitele ZŠ, a to proti podpisu žáka. Žák je povinen předat výchovné poradkyni 

vyplněné písemné oznámení, na které SŠ přihlášky podal = název, adresa, kód oboru a název oboru 

• přihlášky 9. ročníky: ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. 

března 2022 pro 1. kolo přijímacího řízení; žák je obdrží od třídního učitele automaticky zároveň s pololetní 

klasifikací, s vyplněnou základní hlavičkou, s razítkem a podpisem ředitele ZŠ, a to proti podpisu 2 kusy. Žák 

je povinen předat výchovné poradkyni vyplněné písemné oznámení, na které SŠ, SOU přihlášky podal = 

název, adresa, kód oboru a název oboru 

• uchazeči o studium na víceletých gymnáziích si o přihlášku nejpozději do 10. ledna 2022 zažádají u třídního 

učitele sami. Žák následně obdrží přihlášky od třídního učitele zároveň s pololetní klasifikací, s vyplněnou 

základní hlavičkou, s razítkem a podpisem ředitele ZŠ, a to proti podpisu 2 kusy. Žák je povinen předat 

výchovné poradkyni vyplněné písemné oznámení, na která gymnázia přihlášky podal = název, adresa, kód 

oboru a název oboru 

• uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30. listopadu 2021 a až na dva obory vzdělání k 1. 

březnu 2022; školy (obory vzdělání) se na obou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí = vyplňují se 

zcela stejně!!! 

• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání je stanoven v 

pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2022  

• termín pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou je stanoven od 2. ledna 

do 15. února 2022  

• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v 

pracovních dnech od 15. do 31. ledna  

• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. 

kole přijímacího řízení je od 22. do 30. dubna 2022  

• termín pro školní přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole 

přijímacího řízení se konají v pracovních dnech 12. a 13. dubna 2022 v tomto termínu se rovněž koná 

jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.  

• termín pro školní přijímací zkoušky ve víceletých gymnáziích je v pracovních dnech 19. a 20. dubna 2022 

• náhradní termín pro školní přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole 

přijímacího řízení se konají v pracovních dnech 12. a 13. dubna 2022 v tomto termínu se rovněž koná 

náhradní jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou a víceletých gymnázií 

• ZA OBSAH A SPRÁVNOST VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠEK JE ODPOVĚDNÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 

• v případě poškození, špatného vyplnění přihlášek – žák tyto odevzdá třídnímu učiteli nebo přímo výchovné 

poradkyni a budou mu do 3 pracovních dnů vystavené nové, které mu již bez podpisu předá tř. učitel 

 
 

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a 

zaslány školám. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení 

uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího 

řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke 

střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného 

rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení. 
 

 

Zápisové lístky (vydávány pouze zákonným zástupcům) 

• Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku 

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí  

• zápisové lístky budou proti podpisu zákonného zástupce předány žákům 9. ročníků v den předávání 

pololetního výpisu vysvědčení. 

• žák SŠ s talentovou zkouškou, žák 5. nebo 7. ročníku obdrží zápisový lístek od školy pouze v případě, že byl 

na SŠ s talentovou zkouškou či na víceleté gymnázium přijat, tj. žák nebo rodič neprodleně předá vyplněnou 

žádost výchovné poradkyni (žádost – webové stránky výchovného poradenství – ke stažení – žádost o vydání 

zápisového lístku víceletá gymnázia) 

• V případě, že dojde ke ztrátě nebo zničení zápisového lístku, lze požádat o náhradní (žádost – webové stránky 

výchovného poradenství – ke stažení – žádost o vydání náhradního zápisového lístku)  


