PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Přihlašování ke vzdělávání
Uchazeč může podat dvě přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do denní
formy vzdělávání na střední škole do 1. března 2022, v případě přihlášky do
oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021.
Přijímací řízení
V přijímacím řízení do oborů s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací
zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Každý uchazeč může
jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole
uvedené na prvním místě přihlášky, ve druhém termínu ve škole uvedené na
druhém místě přihlášky. Uchazeč, který se z vážných důvodů nedostaví ke
zkoušce a svoji neúčast písemně do tří dnů omluví řediteli střední školy, bude
konat zkoušku v náhradním termínu.
V rámci přijímacího řízení může ředitel SŠ stanovit i konání školní
přijímací zkoušky.
Kritéria přijímacího řízení budou do 31. ledna 2022 zveřejněna na webech
SŠ.
Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení podle:
● hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
● výsledků jednotné přijímací zkoušky
● výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena
● případně dalších skutečností – schopnosti, vědomosti a zájmy
Uchazeči se započítává lepší výsledek písemného testu z ČJ a M. Podle
výsledků přijímacího řízení je sestaveno pořadí uchazečů.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
1. Pokud se nekoná jednotná přijímací zkouška, zveřejní ředitel školy seznam
přijatých uchazečů na webu školy. Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí
o nepřijetí.
2. V případě maturitních oborů ředitel na webu školy zveřejní seznam přijatých
uchazečů do dvou pracovních dnů od obdržení výsledků jednotné přijímací

zkoušky. Pokud se koná školní přijímací zkouška, zveřejní seznam
přijatých uchazečů do dvou pracovních dnů.
Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.
Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení.
Zápisový lístek
Pokud byl uchazeč přijat, musí svůj úmysl stát se studentem příslušné střední
školy potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode
dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek vydává ZŠ. Každý uchazeč
obdrží jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě,
že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě
odvolání.
Odvolací řízení
Proti rozhodnutí o nepřijetí může uchazeč podat odvolání, a to do 3
pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

