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PRÁVNÍ PŘEDPISY a kde najít důležité 

informace 
-  zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

-  vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání, v platném znění 

- zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

- vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro 

vzdělávání v souvislosti s mimořádnýmí opatřeními při epidemii 

koronaviru 

- nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání  
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     ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 
Jednotná přijímací zkouška se koná v oborech vzdělání s maturitní zkouškou 
z písemného testu v oboru ČJ a literatura a v oboru M a její aplikace.  

O konkrétní podobě zkoušek rozhoduje ředitel střední školy.  

Kritéria lze dohledat vždy na internetových stránkách střední školy.  

Zveřejnění kritérií, podobu zkoušky  a předpokládaného počtu přijímaných 
uchazečů na webových stránkách školy: 

do 31. října 2021 – pro obory s talentovou zkouškou 

do 31. ledna 2022 – pro obory vzdělání bez talentové 
zkoušky 

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY VÁMI 
VYBRANÉ SŠ 
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TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK 
 

① Přihlášky na SŠ pro obory vzdělání s talentovou zkouškou 
/umělecké školy, konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou/   

do 30. 11. 2021. 

Kritéria pro přijímací řízení, včetně předpokládaného počtu přijímaných 
uchazečů zveřejní ředitel SŠ do 31. 10. 2021.  

(podáním přihlášky není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku do oborů 
bez TZ); 

 

První kolo přijímacích zkoušek je stanoveno v termínu: 

 od   2. 1. – 15. 1. 2022/umělecké školy/,  

 od   2. 1. – 15. 2. 2022 /gymnázia se sportovní přípravou/,  

 od 15. 1. – 31. 1. 2022 /konzervatoře/ 
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TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK 

② Přihlášky na ostatní SŠ do 1. 3. 2022 

1. kolo přijímací řízení vyhlásí ředitel SŠ  

do 31. 1. 2022.  

 

 
  

 



Základní škola a mateřská škola Blatnice   

pod Svatým Antonínkem 

        

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

 

Ke konání přijímací zkoušky (pokud se bude konat) 

dostane uchazeč vždy s předstihem od střední školy 

pozvánku! 
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TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ 

ZKOUŠKY 

 

1. termín: 12. dubna 2022 (4leté maturitní obory)                         

2. termín: 13. dubna 2022 (4leté maturitní obory)                                              

   

Náhradní termín (všechny obory vzdělání):  

1. termín: 10. května 2022 

2. termín: 11. května 2022 
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ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

 

maturitní obory - od 12. dubna do 28. dubna 2022 

ostatní obory - od 22. dubna do 30. dubna 2022 
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PŘIHLÁŠKA 

 

Každý uchazeč si může podat 2 přihlášky v prvním kole 

přijímacího řízení. 

 

Součástí přihlášky - doklady stanovené vyhláškou, včetně 

posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti a další 

dokumenty dle kritérií dané střední školy. 
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UCHAZEČI SE SPECIÁLNÍMI 

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI  

 

Ředitel dané SŠ rozhodne podle vyjádření školského 

poradenského zařízení, které uchazeč doloží  

k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné 

přijímací zkoušky. 

Upravit podmínky lze pouze na základě předchozího 

informovaného souhlasu (projednání nejpozději 10 dní 

před konáním zkoušky). 
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ORGANIZACE PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK  

 

Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat 

dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší 

výsledek testů).    

v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na 

přihlášce v prvním pořadí; 

ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na 

přihlášce ve druhém pořadí. 
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ORGANIZACE PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK  
 

Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví: 

❑  

► jen vážné důvody (např. zdravotní); 

písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy; 

  

► náhradní termín JPZ stanovilo MŠMT: 

    1. termín: 10. května 2022 

                2. termín: 11. května 2022 

   

► náhradní termín ŠPZ a TZ stanoví ředitel 
školy. 
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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

 

V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče podle: 

Hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělávání. 

Výsledky jednotné zkoušky: Ředitel školy také může rozhodnout o tom, jaký 
podíl bude mít výsledek jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení 
přijímacího řízení. Dosud to bylo nejméně 60 procent, respektive 40 procent v 
případě sportovních gymnázií. Pokud ředitel změní váhu jednotných přijímacích 
zkoušek v celkovém hodnocení, musí o tom informovat v kritériích pro první 
kolo přijímacího řízení.(do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek 
testů) 

Výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena  

Případně podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, 
vědomosti a zájmy uchazeče. 

Ředitel může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné  nebo školní přijímací 
zkoušce jako nezbytnou podmínku pro přijetí.  
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ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ A DORUČOVÁNÍ 
ROZHODNUTÍ 

Talentová zkouška – výsledek zašle ředitel školy nejpozději do 20. 
ledna 2022. 

Ukončení hodnocení, oznámení zveřejněním seznamu přijatých 
uchazečů (ve škole + internet) a nepřijatým uchazečům se zasílá 
rozhodnutí o nepřijetí. 

 

Seznam přijatých uchazečů zveřejní škola nejdříve 28. dubna 2022, 
nejpozději pak 2 dny poté, co Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání zpřístupní škole výsledky jednotných přijímacích 
zkoušek.  
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ODVOLÁNÍ 

Odvolání se podává písemně u příslušné střední školy     

ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 
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ZÁPISOVÝ LÍSTEK 
 

 
K čemu slouží zápisový lístek: 

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem 
příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. 

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový 
lístek (ve škole do 15. 3. 2022), pro obory s TZ (do 30. 11. 2021). 

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo 
zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí. 
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ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

 
Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.  

 

To neplatí v případě  kdy: 

Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, kde byl 
přijat na základě odvolání. 

Uchazeč již uplatnil ZL na některý z oborů s talentovou zkouškou  

a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu. 
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DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 
V rámci hodnocení výsledků může ředitel zohlednit výsledky jednotné 
zkoušky (a určí náhradní způsob hodnocení pro uchazeče, kteří JPZ 
nekonali). 

Školní přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po 
vyhlášení dalšího kola. 

Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání 
přijímací zkoušky. 
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PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ : 
1) Přihlášky vyplňujeme a tiskneme ve škole (rodné číslo žáka; jméno 

zákonného zástupce, který bude na přihlášce uveden; aktuální telefonní 
kontakt a email na zákonného zástupce, aktuální adresa).  

2) Termín pro vytisknutí vyplněných formulářů přihlášek našich žáků 
na SŠ je do 15. 2. 2022, zbytek času věnujeme převážně opravám 
(nezapomeňte, že k jednotlivým přihláškám přikládáte ještě potvrzení od 
lékaře a další dokumenty dle kritérií jednotlivých škol, což Vám také 
nějaký čas zabere). 

3) Přihlášku si doma zkontrolujte, doplňte podpis zákonného zástupce, 
žáka a datum podpisu. 

Přihlášky posílají uchazeči o studium sami k rukám ředitelů středních 
škol (podací lístek uschovejte) nebo osobním předáním na střední 
škole. 

do 1. 3. 2022 
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SLEDUJTE: 
● především webové stránky Vámi vybraných škol 

(přípravné kurzy, přijímačky nanečisto, kritéria 

přijímacího řízení)  

● www.cermat.cz – informace k jednotné přijímací 

zkoušce, testy z minulých let, ilustrační testy 2021  

● www.jmskoly.cz – katalog škol, www.atlasskolstvi.cz  

● www.zkola.cz – informace k přijímacímu řízení (další 

kola přijímacího řízení)  

● www.visc.cz, www.infoabsolvent.cz, 

www.zkola.cz/burzaskol, www.proskoly.cz – nabídka 

SŠ, dotazníky aj. 
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KONTAKT 

 

Mgr. Ladislava Nosková 

Tel: 518 331 240 

skolablatnice@skolablatnice.cz 

mailto:skolablatnice@skolablatnice.cz

