PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve školním roce 2021/2022
1.Uchazeč může podat do 1. kola přijímacího řízení přihlášku na 2 střední školy (případně na
dva obory vzdělání na jedné střední škole). V obou případech žák vyplňuje dvě totožné
přihlášky, nemění se pořadí oborů ani středních škol!!! (stejnopis). Pořadí, v jakém uchazeč
uvede SŠ na přihlášce, má vliv pouze na stanovení místa konání přijímacích zkoušek.
V žádném případě se nejedná o určení preference jedné školy před druhou.
2. Podáním dvou přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou
termínech. Podá-li uchazeč jednu přihlášku na maturitní obor a druhou na obor s výučním
listem, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.
3. Žáci obdrží od třídních učitelů 2 přihlášky s vyplněnými osobními údaji a klasifikací za 1. a
2. pololetí 8. / 4. ročníku a 1. pololetí 9. / 5. ročníku po uzavření klasifikace za 1. pololetí
školního roku 2021/2022. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. střední školy
nemohou v přijímacím řízení hodnotit prospěch na vysvědčení za 2. pololetí školního roku
2019/2020.
4. Přihlášky s vybranými studijními obory a případným, střední školou požadovaným,
lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti odevzdají žáci výchovné poradkyni do 3. 2.
2022, tedy do zahájení pololetních a jarních prázdnin.
5. Žáci obdrží potvrzené přihlášky současně se zápisovým lístkem oproti podpisu do 17.2.
2022.
6. Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce ředitelství příslušné střední
školy nejpozději 1. března 2022.
7. Každému uchazeči, který podá v daném termínu přihlášku ke vzdělávání, bude SŠ zaslána
pozvánka s informací o konání/nekonání přijímací zkoušky a s přiděleným registračním číslem
(nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky na jeden ze dvou vyhlášených termínů).
8. Přehled všech středních škol, včetně dnů otevřených dveří, je na webových stránkách naší
školy v elektronické podobě brožury „Čím budu“. Žáci 9. ročníku mají k dispozici Atlas
školství. Vzhledem k současné pandemické situaci může dojít ke zrušení klasických formátů
DOD. Zákonným zástupcům žáků 9. ročníku jsou tedy průběžně přeposílány také aktuální
nabídky virtuálních prohlídek některých středních škol, jejich prezentace a aktuální informace
o studiu.

9.. Jednotné testy v rámci prvního kola přijímacího řízení budou konat uchazeči do středních
škol v oborech vzdělání s maturitou ve dvou vyhlášených řádných termínech:
STUDIUM
čtyřleté
šestileté,
osmileté

•
•
•

1. ŘÁDNÝ
TERMÍN
12. dubna 2022
19. dubna 2022

2. ŘÁDNÝ
TERMÍN
13. dubna 2022
20. dubna 2022

1. NÁHRADNÍ
TERMÍN
10. května 2022
10. května 2022

2. NÁHRADNÍ
TERMÍN
11.května 2022
11.května 2022

náhradní termín je možný pouze v případě omluvy do 3 pracovních dnů řediteli SŠ ze
závažných např.: zdravotních důvodů
písemné testy koná uchazeč v prvním termínu ve škole, kterou uvedl na přihlášce jako
první, ve 2. stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako druhé v pořadí
přijímací zkoušky se netýkají žáků podávajících přihlášku na učební obory nebo obory
s talentovou zkouškou

10. Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů, z Českého jazyka a
literatury (60 minut) a z Matematiky (70 minut). Testy budou vyhodnoceny centrálně a lepší
výsledek bude zaslán Cermatem na SŠ (nejpozději do 28.4. 2022).
•

•
•

•
•

•
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•

Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí.
Maximální možný počet dosažených bodů v obou testech je 50 bodů
střední školy si mohou individuálně stanovit ve svých kritériích hranici úspěšnosti
přijímacích zkoušek (zákon pouze stanovuje, že výsledky JPZ se na celkovém
hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 %
do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého
termínu
jednotný test není jediným kritériem, na jehož základě stanoví ředitel školy pořadí
uchazečů pro přijetí. Součástí kritérií přijímacího řízení je i hodnocení uchazečů podle
vysvědčení ze základní školy, účast v olympiádách aj.
ředitel školy stanoví podmínky a jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané
v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání; pro 1. kolo
přijímacího řízení nejpozději do 31. 1. 2022
ilustrační přijímací testy jsou na www.cermat.cz.
v rámci kroužků ve ŠK probíhají přípravy na přijímací zkoušky z Čj a M; možné je také
využít přípravné kurzy organizované některými středními školami

11. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou mít při přijímacím řízení na
základě doporučení školského poradenského zařízení zvýhodnění formou např. prodloužené
předepsané lhůty pro zpracování jednotných testů, využití kompenzačních pomůcek apod..
Aktuální doporučení ze ŠPZ je nutné doložit jako originální přílohu k přihlášce. Uchazečům

s 1. stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku neupravují. Podpůrná
opatření 2. -5. stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení.
12. Novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení
osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není
možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření
vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle
zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného
zdraví, může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. října 2020 určit
opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených
školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě,
pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob
nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl
možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.
13. Po vykonání přijímací zkoušky a obdržení výsledků JPZ ředitel školy zveřejní seznam
přijatých uchazečů. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním
číslem (na úřední desce školy a na webových stránkách školy) pod přiděleným registračním
číslem se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená (přijatým uchazečům se
rozhodnutí o přijetí nezasílá). Nepřijatým uchazečům odešle ředitel SŠ rozhodnutí o
nepřijetí.
14. Do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí musí uchazeč doručit na
vybranou SŠ zápisový lístek, čímž potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole.
Zápisový lístek obdrží pouze jeden společně s potvrzenou přihláškou (přihláškami) na kmenové
ZŠ. Ve škole, kde uchazeč svůj zápisový lístek neuplatní, ztratí automaticky nárok stát se jejím
studentem. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že jej chce
uplatnit na škole, kam byl přijat dodatečně na základě odvolání, nebo pokud jej již dříve uplatnil
při přijetí do oboru s talentovou zkouškou a svůj záměr změnil.
15. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat
v lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání zákonný zástupce za
nezletilého uchazeče podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy
následně odvolání postupuje KÚ Plzeňského kraje.
16. Nabídky volných míst pro další kola přijímacího řízení lze najít na webových stránkách
Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz nebo přímo na webových stránkách příslušné střední
školy. Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího
řízení, pokud mu to dovoluje volná kapacita jednotlivých oborů vzdělání.
17. V dalších kolech přijímacího řízení platí stejný tiskopis přihlášky (není již stanoven počet
přihlášek, který může uchazeč uplatnit). V tiskopise se ale vyplňuje jen jedna škola, na niž se
přihláška podává. 2. kolo přijímacího řízení je již bez písemné přijímací zkoušky z matematiky
a českého jazyka.

