
Přijímací řízení ke vzdělávání na SŠ pro rok 2022/23. 

 

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole podává uchazeč (zákonný zástupce) řediteli střední školy. 

Ředitelé SŠ zveřejňují kritéria pro přijetí na webových stránkách škol.  

- Do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30.11.2021 (2 přihlášky) Talentové zkoušky 

probíhají v prosinci/lednu a do konce ledna jim škola sdělí výsledky. 

- Do ostatních oborů do 1.3.2022. (2 přihlášky) 

Přihlášky se podávají na předepsaném tiskopisu. U nás je tiskne p. sekretářka a v únoru proběhne 

podepisování přihlášek. V uvedený termín budeme k dispozici od 13.00 – 17.00h. Přihlášky odesílá 

zákonný zástupce doporučeně poštou, nebo je může na školy doručit i osobně.  

V přijímacím řízení do maturitních oborů se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a 

matematiky. (JPZ) Termíny stanoví MŠMT, obvykle je to v polovině dubna. Letos je první termín 12.4. 

a druhý termín 13.4. 2022 Jsou dva řádné termíny a jeden náhradní v květnu. (v případě nemoci, je 

potřeba řádně omluvit a doložit potvrzení od lékaře) 

Každý uchazeč může JPZ konat dvakrát. Na první termín ho pozve střední škola uvedena na přihlášce 

v prvním pořadí a na druhý termín ho pozve škola uvedena v druhém pořadí. Testy vytváří, 

distribuuje a vyhodnocuje Centrum. Po vyhodnocení JPZ zašle Centrum lepší výsledek testu z ČJ a  MA 

na obě střední školy.  

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NEBO NEPŘIJETÍ 

Na webových stránkách školy zveřejní ředitel seznam přijatých uchazečů. 

Nepřijatým uchazečům zašle rozhodnutí o nepřijetí písemně Po obdržení tohoto rozhodnutí běží 

lhůta 3 pracovních dnů na odvolání.  

Pokud byl uchazeč přijat, musí svůj úmysl stát se žákem SŠ potvrdit odevzdání zápisového lístku, a to 

do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  Žáci obdrží zápisový lístek ve škole v první 

polovině března. Rodičům pošleme zprávu o tom, že zápisové lístky byly rozdány. Neztratit – 

náhradní zápisový lístek by museli vyřizovat na krajském/obecním úřadě.  

 

Bližší informace k volbě střední školy najdou rodiče ve virtuální třídě jejich dětí: Google Classroom PČ 

9.ABC. 

 


