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Kde můžete najít informace o středních 

školách a nabízených oborech 

vzdělání?

• www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz , 

www.atlasskolstvi.cz, www.msmt.cz

www.cermat.cz , https://nsp.cz

• Pedagogicko-psychologická poradna

může zjistit základní studijní předpoklady 

žáka,provádí testy profesní orientace žáka

(v případě zájmu kontaktujte PPP Hlučín 

tel.595043110 )                       

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.stredniskoly.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.msmt.cz/
https://nsp.cz/


• Navštivte dny otevřených dveří ve středních 

školách on-line

• Termíny  DOD jsou uvedeny na webových 

stránkách SŠ

• v ATLASU ŠKOLSTVÍ 



Pokyny k přijímacímu řízení

Každý žák má možnost podat

2 přihlášky v prvním kole přijímacího

řízení







Vyplněné přihlášky

Každý žák obdrží 2 předtištěné přihlášky

(jméno, datum narození, bydliště, známky z 

vysvědčení za 8.ročník a 1.pololetí 9.ročníku )

současně s vysvědčením za 1.pololetí  

Adresu střední školy, kód a název oboru 

vyplňují žáci společně s rodiči 



• Přihlášku je možné donést na podatelnu 

střední školy osobně nebo ji zaslat 

poštou nejpozději : 

• do 30. 11. 2021 u škol

• s talentovou zkouškou

• do 1. 3. 2022 u ostatních SŠ   



Součástí přihlášky ke studiu 

mohou být:

diplomy z okresních a krajských

olympiád, soutěží  

u žáků se specifickými poruchami 

učení se doporučuje potvrzení PPP, 

SPC( rodiče vyžádají v PPP, SPC)



• Před odevzdáním přihlášky je nutno 

ověřit :

zda součástí přihlášky ke studiu má být:

potvrzení o povinné lékařské prohlídce

(PLP )

vyžaduje – li PLP vybraný studijní obor

uvedeno v Atlasu školství, na stránkách 

SŠ

PLP – ANO, PLP – NE

rodiče uvedené potvrzení zajistí u lékaře



TISKOPIS – LÉKAŘSKÝ POSUDEK

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ

ZPŮSOBILOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ NEBO 

V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ 

Najdete : webových stránkách ZŠ 

Ludgeřovice – výchovný poradce



Kritéria přijímacího řízení 

vyhlašuje ředitel SŠ 

(webové stránky škol):

do 31.10.2021

pro obory s talentovou zkouškou

do 31.1.2022

pro ostatní obory



Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 

prvním kole přijímacího řízení ve škol. roce 

2021 / 2022

4leté obory vzdělání: 

1. termín: 12. dubna 2022 
2. termín: 13. dubna 2022

6letá a 8letá gymnázia: 

1. termín: 19. dubna 2022 
2. termín: 20. dubna 2022 



Školní přijímací zkouška není talentová 

zkouška

Jestliže ředitel školy rozhodne o konání školní 

přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku 

nejpozději 14 dní před jejím konáním. 

Školní přijímací zkouška:

z hudební výchovy, výtvarné výchovy, fyzické 

testy,zkouška zručnosti (praktická zkouška), 

která se skládá z vyřezávání ze sádrového 

špalíku a kresby dle předlohy( asistent zubního 

technika)



Organizace přijímacích zkoušek

• Každý uchazeč může v 1.kole(duben) jednotné 

přijímací zkoušky konat dvakrát ( do celkového 

hodnocení se započítá lepší výsledek testů)

• v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené 

na přihlášce v prvním pořadí

• ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené 

na přihlášce v druhém termínu



Organizace přijímacích zkoušek

Pokud uchazeč podal pro první kolo (duben)

přijímacího řízení dvě přihlášky do 

oborů vzdělání s maturitní zkouškou, koná

jednotnou přijímací zkoušku dvakrát

Do celkového hodnocení se započítá lepší 

výsledek testů



Pokud se uchazeč k přijímací 

zkoušce nedostaví:

jen vážné důvody ( např. zdravotní )

uchazeč ( zákonný zástupce) musí

podat písemnou omluvu do 3 dnů 
řediteli dané školy  

náhradní termín je stanoven pro 

všechny obory vzdělávání

1. termín: 10. května 2022

2. termín: 11. května 2022



V jednotlivých kolech přijímacího řízení 

hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

známek na vysvědčeních z předcházejícího 

vzdělávání ( 8., 9. ročník)

výsledků jednotné přijímací zkoušky (JPZ) 

ČJ, M (výsledky JPZ budou zaslány Centrem 

pro zjišťování výsledků vzdělávání 

jednotlivým SŠ)

podle úspěchu v soutěžích a olympiádách



Oznámení o výsledku  přijímacího 

řízení:

v budově SŠ a na webových stránkách školy

bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů

( nejsou zveřejněná jména žáků, ale kód, pod 

kterým jsou vedeni)

nepřijatým uchazečům SŠ zasílá písemné 

rozhodnutí o nepřijetí 



ZÁPISOVÝ LÍSTEK

vydává ZŠ

zákonní zástupci žáka si vyzvednou 

u výchovné poradkyně  

do 30.11.2021 u škol s talentovou

zkouškou    

do 15.4.2022 u ostatních SŠ





Žák je přijat: 

do 10 pracovních dnů zašle zákonný

zástupce žáka ředitelství SŠ zápisový

lístek

Nebude – li zápisový lístek v této lhůtě

doručen, ztratí žák nárok stát se 

studentem dané střední školy



• Každý zápisový lístek má své 
evidenční číslo proti zneužití. 

• V případě ztráty nebo znehodnocení rodič 
musí napsat čestné prohlášení, že 
původní zápisový lístek nebyl uplatněn 
na SŠ a obdrží náhradní zápisový lístek s 
novým    evidenčním číslem a označením 
NÁHRADNÍ



Žák není přijat:  

do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o

nepřijetí mohou zákonní zástupci žáka podat k 

rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí

nebude-li odvolání úspěšné (nebo ho uchazeč 

nepodal ), žák se může informovat na 2.kolo

přijímacího řízení na stránkách krajského úřadu 

www.kraj-moravskoslezsky.cz

může se informovat u ředitelů SŠ na možnost 

přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří

nedoručili zápisový lístek

http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/


V dalších kolech 

přijímacího řízení není 

počet přihlášek omezen



Časté dotazy

• Může uchazeč, který podal 2 přihlášky do 

oborů vzdělávání s talentovou zkouškou,

podat do1. března nově dvě přihlášky na 

ostatní obory vzdělávání?

Ano. Podáním přihlášek v prvním kole přijímacího

řízení do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

( např. 2 ) nejsou dotčena práva uchazeče podat 2 

přihlášky podle § 60  školského zákona, tedy do 

prvního ročníku v prvním kole přijímacího řízení na 

jiné střední školy.    



• Bude výsledek jednotných testů 

součástí hodnocení i v dalších kolech 

přijímacího řízení?

Je na řediteli školy, zda rozhodne, že výsledek 

jednotných testů bude součástí hodnocení v dalších 

kolech přijímacího řízení. Pokud tak rozhodne, 

uvede tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení 

pro následující kolo přijímacího řízení. 



Je uvedení pořadí škol v přihlášce 

závazné?

Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne 

uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.



Jak je to s vyplňováním škol 

v přihlášce podávané v dalších kolech 

přijímacího řízení? 

Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení, 

pro něž není stanoven počet přihlášek, který 

může uchazeč uplatnit.

V tiskopise se vyplňuje jen jedna škola, na níž 

se přihláška podává. 



Může podat přihlášku do dalšího kola

přijímacího řízení uchazeč, který podal

odvolání?  

Může v případě, že nepodá přihlášku do 

téhož oboru vzdělání na střední školu, kde

probíhá jeho odvolání proti nepřijetí. Platí

zásada, že v jedné věci nemůže probíhat více

správních řízení .


