
Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání 
na střední školy 

Ředitelé středních škol zveřejňují aktuální informace k přijímacím zkouškám včetně 
požadavků, kritérií, způsobů hodnocení, plánovaný počet studentů na stránkách škol 
v termínech: 

Podávání přihlášek: 
Děti dostanou od naší školy předvyplněné přihlášky s identifikací žáka a s jeho známkami, 
doma dopíšete dvě vybrané školy, na které se chce dítě hlásit a další požadované údaje. 
Obě přihlášky vyplňte identicky. Podávají se dvě přihlášky, buď na dvě různé školy, nebo na 
jednu školu a na 2 obory. Pořadí škol uvedených v tiskopise nevyjadřuje preferenci 
jednotlivých škol.  

Termíny odevzdávání přihlášek: 

V daný termín musí být přihláška doručena na škole, nejde o datum na poštovním razítku.  

Přijímací zkoušky – termíny: 

  

Obory s talentovou zkouškou  do 31. října 2021

Ostatní obory  do 31. ledna 2022

Čtyřleté obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021

Čtyřleté ostatní obory do 1. 3. 2022

Sportovní gymnázium šestileté do 1. 3. 2022

Talentové zkoušky a gymnázia se sportovní přípravou  2. – 15. 1. 2022

Talentové zkoušky na konzervatoře 15. – 31. 1. 2022

Čtyřleté maturitní obory – JPZ 1. termín úterý 12. 4. 2022

2. termín středa 13. 4. 2022

Víceletá gymnázia-  pouze JPZ 1. termín úterý 19. 4. 2022

2. termín  středa 20. 4. 2022

Náhradní termín pro JPZ 1. termín 10. 5. 2022

2. termín 11. 5. 2022



Jednotná přijímací zkouška (JPZ): 

• se skládá z písemných testů z českého jazyka (60 minut) a matematiky (70 minut) 
• povolené pomůcky jsou: modře či černě píšící propisovací tužka – nelze používat 

gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Nelze 
používat slovníky, kalkulačky a jiné pomůcky. 

• Vzorové testy a více informací lze najít na www.cermat.cz 
• Pokud uchazeč koná zkoušku ve dvou termínech, započítává se vždy lepší výsledek 

Některé střední školy mohou vyhlásit kromě JPZ i  další školní přijímací zkoušku. 
Pokud škola vyžaduje na přihlášce potvrzení od lékaře – toto vyšetření musí být provedeno 
před podáním přihlášky.  
Další kola přijímacího řízení – není omezen počet přihlášek, informace o lze najít na 
www.jmskoly.cz 

Zápisové lístky (ZL) 

• Zápisový lístek potvrzuje zájem uchazeče studovat obor na konkrétní střední škole. 
ZL vydává základní škola pouze jeden a pouze zákonným zástupcům žáka. 
Podepsaný ZL se musí dopravit na školu do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí o přijetí, jinak právo na přijetí dítěte zaniká.  

• Žáci, podávající přihlášku do oborů vzdělávání s TZ obdrží zápisový lístek 
do 31. 1. 2022, do ostatních oborů dostanou zápisový lístek do 15. 3. 2022. 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí 
  
Podává se ve lhůtě do 3 pracovních dnů od vyrozumění o nepřijetí. Odvolání se podává 
řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však 
uvádět minimálně níže uvedené náležitosti: 

• název a adresu školy  
• datum odvolání 
•  „odvolávám se proti rozhodnutí 

o nepřijetí syna/dcery (jméno a 
příjmení) ke studiu na (název 
oboru vzdělávání a případně i kód 

oboru) 
• Je možné uvést i důvody pro 

které je odvolání podáváno. 
• Podpis zákonného zástupce 

nezletilého žáka 
• Adresa, na kterou má být 

Školní přijímací zkouška pro maturitní obory 12. – 28. 4. 2022

pro ostatní obory 22. – 30. 4. 2022

http://www.cermat.cz
http://www.jmskoly.cz


rozhodnutí zaslána. 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

V pedagogiko-psychologické poradně je potřeba požádat o doporučení na formuláři podle 
vyhlášky č. 353/2016 sb. „Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu 
podmínek přijímaní ke vzdělávání“, který se přikládá k přihlášce. 
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