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INFORMACE PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 

 

1. Kritéria pro přijímací řízení je ředitel SŠ povinen zveřejnit do 31.1.  

2. Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu – mohou se podat 

2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení 

Na přihlášce uvede uchazeč obě školy (možno i dva různé obory 

na jedné škole) ve stejném pořadí. 

3. Vyplněnou, potvrzenou ze školy, podepsanou (podepisuje 

zákonný zástupce i uchazeč) přihlášku s potvrzením od lékaře 

(vyžadují téměř všechny SOŠ) doručí zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče o studium nebo zletilý uchazeč do 1. 3. přímo středním 

školám, na které se uchazeč hlásí (případně přiloží různé diplomy, 

ocenění, osvědčení…co by dokládalo zájem o studium) 

4. Zápisový lístek vydává žákům jejich ZŠ nejpozději do 15. 3. 

(případně příslušný krajský úřad (když se žák nehlásí ke studiu 

z 9. třídy) 

Zápisový lístek musí být opatřen razítkem školy a podpisem 

ředitele školy (vydávajícího orgánu) 

 

Přijímací řízení – varianty: 

1. Do tříletých oborů ukončených závěrečnou zkouškou se nekoná 

jednotná přijímací zkouška, kritéria vyhlašuje ředitel školy do 31. 1., 

přijímací řízení proběhne od 22. 4 do 30. 4. 2022 – vyhlášení 

výsledků pak do dvou pracovních dnů. (Ředitel může stanovit 

konání školní přijímací zkoušky.) 

2. Všechny obory ukončené maturitní zkouškou – čtyřleté studijní – 

povinná jednotná přijímací zkouška z předmětů český jazyk 

a literatura a matematika a její aplikace, termíny jsou určeny na 

12. 4. a 13. 4. 2022 (náhradní termín je stanoven na 10., 11. 5. 2022). 

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat 

jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru), 

pro rozhodnutí o přijetí ředitel SŠ použije lepší výsledek. 
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3. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy kromě jednotné 

přijímací zkoušky vyhlásit i konání školní přijímací zkoušky (musí 

vyhlásit také dva termíny pro její konání v 1. kole). 

Hodnocení výsledků jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení 

splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60%. 

Ředitel školy může (nemusí) stanovit i hranici úspěšnosti nutnou 

pro přijetí. 

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do dvou pracovních 

dnů po zpřístupnění hodnocení Centra (Centrum zpřístupní výsledky 

školám nejpozději 28. 4. 2022) 

 

Přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod 

registračním číslem na místě umožňujícím dálkový a veřejný přístup. 

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá. 

 

V případě přijetí: 

 Do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých 

uchazečů musíte doručit řediteli SŠ Zápisový lístek. Tím potvrdíte, 

že dítě nastoupí ke studiu. (Jinak má ředitel SŠ právo obsadit jeho 

místo jiným uchazečem.)  

 Zápisový lístek můžete uplatnit pouze jednou.  

 Vyžádat si jej můžete zpět pouze v případě, že bylo dítě přijato na 

druhou školu NA ODVOLÁNÍ (dokládáte rozhodnutím o přijetí na 

základě odvolání). 

 

V případě nepřijetí: 

 Nevyšla ani jedna škola – podáváte přihlášky na školy, které vyhlásí 

druhá a další kola, kdykoliv, termín těchto kol vyhlašují jednotlivé 

školy individuálně, počet přihlášek není nijak omezen. 

 Ředitel školy vyhlašuje kritéria, určí náhradní způsob hodnocení 

uchazečů, může zohlednit výsledek jednotné přijímací zkoušky 
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z 1. kola a stanoví pak hodnocení uchazečů, kteří zkoušku v 1. kole 

nekonali. 

 Také můžete do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí podat 

k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí, můžete se dotázat na 

možnost přijetí v případě uvolněných míst po těch, kteří nedonesou 

zápisové lístky, ač byli přijati – nejlepší je osobní jednání. 
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