Informace k přijímacímu řízení na SŠ
ve školním roce 2021/2022

Mgr. Vladimíra Knytlová
výchovná poradkyně

Kde najdeme informace?
Informace k přijímacímu řízení na SŠ jsou průběžně zveřejňovány a
aktualizovány na www stránkách:

 MŠMT

(www.msmt.cz)

 Cermatu

(www.cermat.cz)

 školského

portálu JMK (www.jmskoly.cz)

 jednotlivých

středních škol

Termíny
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení


a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2021



b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 31. ledna 2022

Termíny
Podávání přihlášek na SŠ


a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021



b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2022

Termíny
Jednotná přijímací zkouška
do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou

1. řádný termín: úterý 12. dubna 2022
2. řádný termín: středa 13. dubna 2022
Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát
(do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek).

Termíny
Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví, ale do
3 dnů se řediteli dané školy písemně omluví (jen vážné
důvody – např. zdravotní), může konat zkoušku v
náhradním termínu, který je stanoven na
10. května a 11. května 2022

Přijímací řízení do oborů s
talentovou zkouškou


talentové zkoušky se konají na školách s obory Umění a užité umění, na
konzervatořích a na gymnáziích se sportovní přípravou



nejvýše 2 přihlášky



termín odevzdání přihlášek



ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. dva termíny
talentové zkoušky, a to v pracovních dnech v termínu:



od 2. do 15. ledna 2022 pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou



od 15. do 31. ledna 2022 pro obory vzdělání v konzervatoři



od 2. ledna do 15. února 2022 v případě oboru gymnázium se sportovní
přípravou



pokud není žák přijat na tento typ školy nebo na školu nehodlá nastoupit, může
si opět podat do 1. 3. 2022 dvě přihlášky

do 30. listopadu 2021

1. kolo přijímacího řízení


do 31. ledna 2022 vyhlásí ředitelé SŠ 1. kolo přijímacího
řízení.

Zároveň

zveřejní

na

webových

stránkách

školy

podmínky a kritéria k přijímacímu řízení a spolu s těmito
kritérii i způsob hodnocení jejich splnění a další podrobnosti
organizace přijímacího řízení (např. co doložit k přihlášce, počty
přijímaných uchazečů atd.)


do 31. října 2021 – zveřejnění kritérií přijímacího řízení na SŠ s
talentovou zkouškou

Kritéria přijímacího řízení
V rámci kritérií se hodnotí:
výsledky

jednotné přijímací zkoušky *

hodnocení
školní

na vysvědčení z předchozího vzdělávání (za poslední 3 klasifikační období)

přijímací zkouška, je-li stanovena (v kompetenci ředitele SŠ)

případně

další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy

uchazeče (soutěže, olympiády, …)
*Výsledek jednotné přijímací zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče (v případě
gymnázia se sportovní přípravou 40% podíl).
Ředitel školy může stanovit hranici úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout, aby byl
přijat.

Přihlášky na SŠ
Přihláška se podává na příslušnou střední školu (řediteli, na sekretariát, na podatelnu) na
tiskopisu, který stanoví ministerstvo.


přihláška do oborů s talentovou zkouškou – modrý podtisk (do 30. 11. 2021)
Prihlaska_SS_20212022_talent.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)



přihláška do oborů bez talentové zkoušky – červený podtisk ( do 1. 3. 2022)
Prihlaska_SS_20212022_denni.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)



každý uchazeč může podat nejvýše 2 přihlášky



lze podat též 2 přihlášky na jednu školu, za předpokladu, že se žák hlásí na 2
různé obory



obě přihlášky musí být stejné, tzn. stejné pořadí škol a oborů na obou přihláškách, jinak
jsou přihlášky neplatné (pořadí škol na přihláškách nevyjadřuje preferenci té které
školy)



pořadí škol uvedených na přihláškách určuje, kde a kdy (v 1. nebo v 2. termínu
vyhlášeném ministerstvem) se uchazeč zúčastní jednotné zkoušky



každá přihláška musí být opatřena originálními podpisy a razítky

Kde přihlášku získám?


všichni žáci devátého ročníku dostanou současně s
pololetním vysvědčením přihlášku s ověřeným
prospěchem za poslední tři klasifikační období



Uchazeči o obory s talentovou zkouškou:

- je potřeba, aby zákonní zástupci nejpozději do 15.
listopadu 2021 informovali výchovnou poradkyni
prostřednictvím emailové zprávy, že se jejich dítě bude hlásit
na obor vzdělání s talentovou zkouškou; na základě této
informace předá VP těmto žákům přihlášku, kterou do 30.
listopadu podají na příslušnou SŠ

Jak vyplnit přihlášku


návod, jak vyplnit přihlášku na stránkách Cermatu
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-z
kouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-n
a-ss



výchovná poradkyně - pomoc s vyplňováním přihlášek

(v době konzultačních hodin každé pondělí od 13–14
hod
nebo dle předchozí domluvy)


přihlášku lze vyplnit ručně i elektronicky

Co doložit k přihlášce


pokud SŠ vyžaduje potvrzení od lékaře (zjistíte v
kritériích přijímacího řízení), je nutné toto potvrzení
vyřídit u lékaře a poté odevzdat přihlášky s tímto
potvrzením na SŠ



pokud máte doporučení z ŠPZ, které upravuje
podmínky přijímací zkoušky (např. navýšení času o
25%), je nutné ho odevzdat s přihláškou



co všechno ještě můžete doložit k přihlášce (diplomy,
osvědčení o účastech v soutěžích, olympiádách,
certifikáty apod.) zjistíte v kritériích přijímacího řízení
na webových stránkách vybrané střední školy

Výsledky přijímacího řízení


Cermat zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky
ředitelům SŠ nejpozději do 28. dubna 2022



ředitel SŠ ukončí hodnocení a zveřejní výsledky do 2
pracovních dnů od zpřístupnění výsledků Cermatem na
veřejně přístupném místě SŠ a způsobem umožňujícím
dálkový přístup - webová stránka SŠ



předání (zaslání) rozhodnutí nepřijatým uchazečům

Co dělat v případě přijetí na
SŠ
 Pokud

je žák na střední školu přijat, musí
svůj úmysl stát se žákem příslušné školy
potvrdit doručením zápisového lístku
řediteli SŠ nejpozději do 10 pracovních
dnů od oznámení přijetí. Rozhoduje zde
poštovní razítko.

Zápisový lístek


V případě, že byl uchazeč přijat na obě SŠ v 1. kole,
musí důkladně zvážit, ve které SŠ zápisový lístek
uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou



Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě:



přijetí na jinou SŠ na základě odvolání



odevzdání ZL do oboru vzdělání s talentovou
zkouškou (včetně konzervatoře) a následné přijetí
do oboru vzdělání bez talentové zkoušky

Zápisový lístek
 zápisový

lístek vydává žákům 9. tříd základní
škola, o termínech vydávání zápisových
lístků budou zákonní zástupci informováni
emailem výchovnou poradkyní

V případě nepřijetí na SŠ


po zveřejnění rozhodnutí o nepřijetí doporučuji ihned
navštívit SŠ, požádat o vydání rozhodnutí o nepřijetí a
hned na místě podat odvolání (není třeba čekat na zaslání
rozhodnutí o nepřijetí poštou)



odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí o nepřijetí



odvolání se podává písemně a adresuje se řediteli dané SŠ



je dobré vždy využít možnosti odvolat se

Další kola přijímacího řízení
 není-li

naplněn počet žáků na SŠ, lze vyhlásit další kola

přijímacího řízení
 volná

místa pro další kola přijímacího řízení jsou souhrnně

zveřejňována na www.jmskoly.cz nebo na webových stránkách
jednotlivých SŠ
 není

omezen počet přihlášek ani počet škol, na každou

přihlášku se však vyplní jen jedna škola
 možnost

použít výsledky JPZ

Užitečné internetové
odkazy
www.msmt.cz



www.cermat.cz



www.atlasskolstvi.cz



www.vyberskoly.cz



www.infoabsolvent.cz



www.jmskoly.cz



www.stredniskoly.cz



www.kampodevitce.cz



www stránky jednotlivých středních škol

Kde dále získat informace, kam se obrátit
Pedagogicko-psychologické

poradny (kariérové poradenství, pomoc s

výběrem povolání a střední školy, nevýhoda – přetíženost poraden)
Informační

a poradenské středisko Úřadu práce Brno (informace o SŠ,

nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání, možnosti uplatnění absolventů v
praxi, přehled o situaci na trhu práce v daném regionu) – návštěva našich
deváťáků naplánována na prosinec 2021, součástí je test profesní orientace
Dny

otevřených dveří a školní weby – termíny DOD zveřejňují SŠ hned v září

na svých www, doporučuji sledovat a navštívit více škol, kvůli srovnání
Festival

vzdělávání - Veletrh středních škol na brněnském výstavišti, letos v

termínu od 3. – 4. prosince 2021
Osobní
-

reference – kamarádi, známi, učitelé

Dotazy
V

případě dalších dotazů či zájmu o osobní konzultaci mne prosím
kontaktujte:
Mgr. Vladimíra Knytlová – výchovná poradkyně
E-mail: knytlova@zsslovanak.cz
tel.: 516 777 620
kabinet ŠPP (č. 121, 2. patro)
Info

pro žáky:
 na nástěnce kariérového poradenství vedle kabinetu VP
distribuce letáků a brožur SŠ do 9. tříd
třídnická hodina s VP (v průběhu listopadu)
aktuální informace zasílané emailem prostřednictvím školního IS

