
Přijímací řízení 

2021/2022 

Přihlášky 

- v 1. kole přijímacího řízení se podávají 2 přihlášky (růžové) naprosto stejné 

- nutno podat do 1. března 2022 – osobně nebo doporučeně poštou 

- musí být potvrzena školou 

- na přihlášce musí být uveden pouze jeden zákonný zástupce 

- pokud je žák klientem poradenského zařízení, nutno doložit originál z PPP o úpravě 

podmínek přijímacího říjzení 

- pokud přiložíte k přihlášce Doporučení školského poradenského zařízení nebo kopie 

diplomů soutěží, uveďte počet příloh na přihlášku (zadní strana) 

- je nutné zjistit, zda škola požaduje lékařský posudek (mnoho škol má vlastní formulář) 

- školy budou letos započítávat pouze poslední 2 vysvědčení (2. pololetí 8. ročníku  

  a 1. pololetí 9. ročníku) 

 

Přijímací řízení 

- školy mají na svých webech Kritéria přijímacího řízení 

- pokud se přijímačky budou konat, žáci obdrží pozvánky minimálně 14 dnů předem 

- termíny Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitou: 

1. termín (1. škola na přihlášce):  12. dubna 2022 

2. termín (2. škola na přihlášce): 13. dubna 2022 

Pokud se žák nemůže dostavit ze zdravotních důvodů  

(omluvenka od lékaře do 3 pracovních dnů) 

Náhradní termíny: 10. a 11. května 2022 

- Jednotná přijímací zkouška se koná z testů: 

Matematika (70 minut) 

Český jazyk a literatura (60 minut) 

- pomůcky povolené při testech jsou pouze psací potřeby (černé nebo modré, nesmí být 

gumovatelné), rýsovací potřeby 

- zakázány jsou: mobily, chytré hodinky, kalkulačky, tabulky, přehledy 



- výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webech školy (CERMAT zpřístupní výsledky 

do 28. dubna 2022 a škola je zveřejní do 2 pracovních dnů) 

- zveřejnění výsledků pro obory s výučním listem je 22. – 30. dubna 2022 

 

Zápisový lístek 

- Zápisový lístek je nutno donést nebo poslat doporučeně do 10 pracovních dnů  

od zveřejnění přijetí na webu školy 

- Zápisový lístek dostanou žáci pouze jeden s identifikačním číslem, je chráněn vodoznakem 

(nelze kopírovat) 

- Zápisový lístek se podává pro školní rok 2022/2023 

- Zápisový lístek, který byl již podán, lze vyzvednout a znovu podat pouze v případě Odvolání 

- Zápisový lístek obdrží žáci ve škole nejpozději do 15. března 2022 

 

Odvolání 

- Odvolání se podává, pokud žák nebyl přijat (můžete podat vždy, nezáleží na pořadí nebo 

úspěchu u přijímaček) 

- Odvolání se podává do 3 pracovních dnů po písemném vyrozumění, že žák nebyl přijat 

- můžete osobně doručit nebo poslat doporučeně poštou 

- vzor pro Odvolání bývá na webech škol 

 

Pokud žák není přijat v 1. kole přijímacího řízení, pak čeká, zda školy vypíšou 2. kolo 

přijímacího řízení. Počet přihlášek není omezen. 

 

 


