Přijímací řízení pro školní rok 2022 - 2023
 Každý žák má možnost podat nejvýše 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení.
 Ředitel střední školy stanoví kritéria přijímacího řízení, která musí být vyhlášena
prokazatelným způsobem (např. vyvěšena na veřejně přístupném místě ve škole, nebo
zveřejněna na webových stránkách školy) nejpozději do 31. ledna 2022. Vyhlášením
se kritéria přijímání stávají závaznými pro příslušné kolo přijímacího řízení a nemůže
docházet k jejich změně.
 Na maturitní obory se konají vždy přijímací zkoušky. O podobě přijímacích zkoušek
rozhodne ředitel střední školy. Na maturitní obory konají žáci „Jednotnou přijímací
zkoušku“. Na některých školách mohou konat i školní přijímací zkoušku, dle
rozhodnutí ředitele školy. Toto rozhodnutí oznámí ředitel střední školy uchazečům
způsobem umožňující dálkový přístup.

Přihláška a zápisový lístek
 Škola vytiskne 2 tiskopisy přihlášek s vyplněnými základními údaji (jméno, datum
narození, bydliště, rodné číslo) na 1. straně a prospěch za požadované období po
obdržení vysvědčení za 1. pol.
 Žák (zákonný zástupce) vyplní ostatní údaje na 1. str. – obor, kód a adresu SŠ
 U některých oborů je nutné lékařské potvrzení (PLP)
 Obě přihlášky se vyplňují shodně (pořadí škol je uvedené na obou přihláškách stejně)
 Žák přinese potvrdit přihlášku ředitelce školy!!!
 Přihlášku podepíšete!
 Zákonný zástupce doručí přihlášku/y ředitelství SŠ do 1. března (osobně nebo
doporučeně)
 V první polovině února škola připraví zápisový lístek, k jehož vyzvednutí budete včas
vyzváni.
 Zápisový lístek uschováte.
 Pozvánku na „Jednotnou přijímací zkoušku“ obdrží žák nejpozději 14 dní předem
 Po vyhlášení výsledků o přijetí (kolem 30. dubna 2022), odevzdáte doplněný a
podepsaný zápisový lístek na vybranou střední školu do 10 pracovních dnů od
obdržení informace o přijetí. Tím potvrdíte svůj zájem o studium na zvolené škole.
V případě, že zápisový lístek neodevzdáte v daném termínu škola s Vaší dcerou /
synem nebude počítat.
 Každý žák má pouze jeden zápisový lístek.
 Žáci, kteří nebudou přijati v prvním kole, mohou podat neomezený počet přihlášek do
dalších kol. Přijímací řízení trvá až do konce srpna.

Přehled důležitých termínů
 do 30. listopadu 2021 odevzdání přihlášek na studijní obory s talentovou zkouškou
 do 30. října 2021 stanoví ředitelé kritéria pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou
 do 31. ledna 2022 stanoví ředitelé středních škol kritéria přijímacích zkoušek pro
ostatní obory
 do 31. ledna 2022 odevzdat závaznou přihlášku třídnímu učiteli
 v polovině února převzít zápisový lístek
 do 1. března 2021 odevzdat přihlášku na ředitelství střední školy

 v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2022 se konají talentové zkoušky na
uměleckých školách
 v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2022 se konají talentové zkoušky na
konzervatoře
 v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2022 se konají talentové zkoušky na
Gymnázia se sportovní přípravou.
 Jednotná přijímací zkouška na střední školy s maturitními obory pro žáky 9. ročníků
se koná 12. a 13 dubna 2022. Na ostatní nematuritní obory probíhá přijímací řízení od
22. dubna do 30. dubna 2022
 ve dnech 19. dubna a 20. dubna 2022 se koná jednotná přijímací zkouška na osmiletá
a šestiletá gymnázia
 výsledky testů jednotné přijímací zkoušky předá CERMAT ředitelům středních škol
do 28. dubna 2022. Počítá se vždy ten lepší výsledek pro obě školy
 Ředitel střední školy zpracuje výsledky CERMATU a výsledky školní části přijímací
zkoušky do 30. dubna 2022 a vyhlásí výsledky.
 Do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení odevzdat zápisový
lístek.

V případě nejasností kontaktujte výchovnou poradkyni vera.koudelkova@zsdriten.cz
nebo telefonicky 775 538 036.

Užitečné webové stránky
• www.atlasskostvi.cz
• www.msmt.cz
• www.gwo.cz
• www.istp.cz
• www.scio.cz
• www.nuv.cz
• www.infoabsolvent.cz
• www.budoucnostprofesi.cz

