
 
 
 

Informace pro rodiče vycházejících 
žáků 

 
 Školní rok: 2021/2022  

 
  
  
 



Co si zjistit, než vyplníme přihlášku: 
 • kritéria přijetí na SŠ  ( platná k 31. 10. 2021 a k 31. 1. 

2022), přijímací zkoušky 
• šance na přijetí 
• šance na přestup z učebního do maturitního oboru a 

naopak, možnost nástavby na téže SŠ či jiné 
• přístup žáků k výpočetní technice 
• vybavení školy pro odborné předměty 
• spolupráce školy s budoucími zaměstnavateli 
• přístup školy k žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
• výsledky žáků u maturitní zkoušky 
• úspěšnost v přijetí na VŠ 
• počet absolventů na Úřadu práce 

 



Informace vycházejí z ATLASU ŠKOLSTVÍ, 
který každý žák obdržel zdarma ve škole a 

z www stránek středních škol 
   

           Klasifikace oborů vzdělávání: 
 

• J, C      - bez maturity a výučního listu 
 

• E,   H   - s výučním listem  „E“- zpráva PPP podmínkou 
 

• L/O      - s výučním listem a maturitou 
 

• M,   K  - s maturitou 
 



Poradenství k volbě povolání: 
 • Základní škola (výchovný poradce, předmět Psp, třídní učitel) 

• Atlasy školství 
• IPS – Informační a poradenské středisko Úřadu práce 
• Internet (www.infoabsolvent.cz, www.proskoly.cz ad.) 
• PPP –  Pedagogicko -  psychologická poradna 
• prezentační výstava „Student a Job 2021“ SŠ   3.12.- 4.12. 2021 – 

výstaviště Černá louka v Ostravě (školy, firmy, workshopy, soutěže) 
• exkurze  
• dny otevřených dveří SŠ (DOD) – sledovat u vybrané školy 
• PC programy, testy (Test volby povolání-předány kódy, test 

proveden ve škole, certifikát) 
• nástěnka VP 

 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.proskoly.cz/


Kritéria přijímacího řízení 
• Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v 

každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný 
školní rok a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a 
forem vzdělávání do 31.1.2022 (popř. do 31.10.2021 – s talent. zkouškou).  

• Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle: 
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,  
b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,  
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,  
d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 
uchazeče.  
Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení 
uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium 
se sportovní přípravou nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší 
výsledek písemného testu českého jazyka a literatury a písemného testu matematiky.  
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění podmínek 
zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. Podle výsledků 
dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. 
Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich 
pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.  



V letošním školním roce platí: 
• formuláře přihlášek (ke stažení na www.msmt.cz, 

www.cermat.cz) 
• žáci obdrží tisk 1 ks přihlášky s vysvědčením za 1. pololetí z 

matriky školy 
• pro 1. kolo odevzdávají žáci 2 přihlášky (na 1 přihlášku z.z. 

uvede školy v pořadí podle své preference) 
• pak z.z. přihlášku okopíruje (= 2ks, podpisy, žáci odevzdají 

ke kontrole VP, razítko školy, zpět zákonným zástupcům, 
PLP – lékař – pokud škola vyžaduje) 

• přihlášky odevzdávají na SŠ zákonní zástupci žáků sami do 
1. března 2022 

• v dalších kolech přijímacího řízení není uchazeč i nadále 
omezen v počtu přihlášek, které podá, přitom v každé 
přihlášce uvádí jen jednu školu (obor vzdělání, případně 
zaměření podle školního vzdělávacího programu).  
 
 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.cermat.cz/


Důležitá informace 

 

• V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru 
SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně 
stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na 
vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky 
zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní 
povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí 
nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, musí ředitel školy 
v kritériích stanovit, jakým způsobem bude s hodnocením naloženo, např. 
duplicitně započítat jiné pololetí.  

• Pozn.: Opravdu se jedná o 2.pololetí 7.ročníku, tedy šk.rok 2019/2020  - 
týká se tedy žáků, kteří podávají přihlášku na SŠ umělecké a Gymn.se 
sport.přípravou. 



Povinné přijímací zkoušky 
• konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů 

vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání 
• jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk 

a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání, 

• jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk 
a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání – 12. a 13.dubna 2022 

• přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků 
testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) 

• SŠ mohou podle svého uvážení doplnit tuto jednotnou zkoušku o další test dle potřeby 

• vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů 
formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen 
nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna 2022; nejpozději 28.dubna 2022 poskytnutí 
výsledků JPZ Cermatem) 

• žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – nutno doložit k přihlášce zprávu PPP o 
zohlednění u přijímací zkoušky 

• omluva z přijímací zkoušky:  telefonicky ihned, písemně do 3 dnů po konání zkoušky 
(doložit potvrzení od lékaře!!! na dané SŠ) 

 
 



Obory bez přijímací zkoušky 

• Pokud se jednotná zkouška ani školní 
přijímací zkouška v prvním kole 
přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel 
školy seznam přijatých uchazečů a 
nepřijatým uchazečům nebo zákonným 
zástupcům nepřijatých nezletilých 
uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí            
v termínu od 22. dubna do 30. dubna 
2022. 



Nepřijetí v 1. kole přijímacího řízení 

• Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k 
naplnění předpokládaného stavu žáků. 

• Počet kol není omezen ( přijímací řízení končí 31. 8. 2022) 
• Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, 

oznámí tuto skutečnost neprodleně krajskému úřadu. 
Krajský úřad zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu 
volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách 
vzdělávání, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech 
vzdělání a formách vzdělávání na středních školách 
zřizovaných krajem budou zveřejněny na webových 
stránkách kraje. Dále budou k dispozici na odboru školství 
krajského úřadu. 

 



Odvolací řízení 
• Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke 

studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce 
nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 
3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.  
 

• Odvolání by mělo obsahovat:  
● označení správního orgánu, jemuž je určeno;  
● jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození;  
● název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání;  
● důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy;  
● důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je 
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo 
řízení, jež mu předcházelo);  
● jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého 
uchazeče, resp. zletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování;  
● datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. 
zletilého uchazeče. 



KDY SE KONAJÍ JEDNOTNÉ TESTY? 
 • Řádný termín:              

• 1. řádný termín centrálně zadávaných testů 
jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání 
-  12. dubna 2022 – 1 škola z přihlášky 

• 2. řádný termín centrálně zadávaných testů 
jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání 
-  13. dubna 2022 – 2 škola z přihlášky 
 

• Náhradní termíny: 
• 1. náhradní termín jednotné zkoušky – 

všechny obory vzdělání – 10.května 2022 
• 2. náhradní termín jednotné zkoušky – 

všechny obory vzdělání – 11.května 2022 
 
 
 



Zápisový lístek  
• žák obdrží pouze 1 ks, a to ve své základní škole     
 (nejpozději k 30. 11. 2021 nebo k 15. 3. 2022) 
• zápisový lístek je potvrzen razítkem a podpisem ředitele ZŠ 
 

• zákonný zástupce žáka odevzdá tento lístek té SŠ, kterou  
     si  žák vybere dle rozhodnutí o přijetí, nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne zveřejnění přijetí ke studiu  
 

• ZL se nesmí vzít zpět ze SŠ, výjimkou je pouze přijetí  

      na základě odvolání , uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek 
uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, 
pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky 

 

• pokud dojde k chybě na ZL nebo k jeho ztrátě, ZŠ na  základě  písemné 
žádosti vydá náhradní ZL. 
 



Podrobné informace a odpovědi na 
dotazy najdete na: 

 
• www.zshrabova.cz 

  

• http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-
vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

 

• www.cermat.cz 

 

• Přeji vám všem, rodičům i žákům, hodně úspěchů 
v nastupujícím rozhodování a výběru střední školy. 

                               Mgr. Alena Gomolová - výchovný poradce 
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