Informace pro žáky, rodiče a zákonné zástupce k Přijímacímu řízení na střední
školy ve školním roce rok 2021/22 a víceletá gymnázia
Přihlášky ke vzdělávání
Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud udává uchazeč dvě
přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou
přihlášku.
Uchazeč předá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2022.
Přihlášky s předvyplněnými osobními údaji vydává Mgr. Zuzana Holá, výchovná poradkyně ZŠ Nad
Vodovodem. V přihlášce zákonní zástupci vyplní specifické údaje k vybraným oborům vzdělání
(návod pro vyplnění lze nalézt na webových stránkách zvolené školy), zkontrolují osobní údaje a
předají zpět výchovné poradkyni. Na základě těchto údajů budou žákům vytištěny a parafovány
finální přihlášky. Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce.
Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení jednotná kritéria přijímání do oboru
vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění. Ředitel může stanovit pro přijímací řízení školní
přijímací zkoušku, pokud se koná, ředitel střední školy zašle uchazečům pozvánku k jejímu konání
nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky. V přijímacím řízení v oborech vzdělávání
s maturitní zkouškou se koná vždy Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a
z matematiky. Možnost stanovit zároveň školní přijímací zkoušku tím není dotčena.
Uchazeči, kteří jsou v péči pedagogicko-psychologické poradny nebo jiného školského
poradenského zařízení, mají-li diagnostikované speciální vzdělávací potřeby a požadují úpravu
podmínek přijímacího řízení, odevzdávají spolu s přihláškou vyjádření školského poradenského
zařízení ŠPZ. Ředitel střední školy rozhodne na základě vyjádření ŠPZ o uzpůsobení podmínek pro
konání jednotné přijímací zkoušky.
Jednotná přijímací zkouška JPZ 2022
Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních
oborů vyjma uměleckých a je obvykle jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí
uchazeče ke vzdělání školy se zohledňují i další kritéria, např. vysvědčení, umístění v soutěžích,
výsledky školních přijímacích zkoušek z jazyků, pohovorů a dalších. Výsledek JPZ se podílí minimálně
60% (u sportovních gymnázií minimálně 40%).
Každý uchazeč může písemný test z Českého jazyka a Matematiky konat dvakrát, v prvním
stanoveném termínu a druhém stanoveném termínu dle pořadí na přihlášce.
Termíny Jednotné přijímací zkoušky JPZ:
Čtyřleté obory - 1. termín 12. dubna 2022, 2. termín 13. dubna 2022
Šestiletá a osmiletá gymnázia- 1. termín 19. dubna 2022, 2. termín 20. dubna 2022
Náhradní termín pro všechny obory – 1. termín 10. května 2022, 2. termín 11. května 2022
Odvolání uchazeče
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří
pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Zápisový lístek

Po oznámení rozhodnutí o přijetí musí uchazeč potvrdit úmysl stát se žákem denního studia
příslušného oboru v dané škole. K potvrzení úmyslu slouží zápisový lístek. Zápisový lístek odevzdá
uchazeč na dané škole do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zákonný zástupce žáka ZŠ
obdrží zápisový lístek na této základní škole od ředitelky školy. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou.
To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě
odvolání.
Druhé kolo přijímacího řízení
Ředitel střední školy může vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení, případně další kola přijímacího
řízení do naplnění kapacity v daném studijním oboru. Děje se tak po ukončení prvního kola
přijímacího řízení.
Uchazeč si může podat libovolné množství přihlášek do druhého kola přijímacího řízení. JPZ se
neopakuje, platné jsou výsledky z 1. kola.
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