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Mgr. Vladimíra Knytlová
výchovná poradkyně

Kritéria přijímacího řízení


do 31. ledna 2022 zveřejní střední školy na svých
webových

stránkách

podmínky

a

kritéria

k

přijímacímu řízení a spolu s těmito kritérii i způsob
hodnocení

jejich

splnění

a

další

podrobnosti

organizace přijímacího řízení (např. předpokládaný
počet přijímaných uchazečů, bodování, co doložit k
přihlášce atd.)

Kritéria přijímacího řízení
V rámci kritérií se hodnotí:
výsledky

jednotné přijímací zkoušky *

hodnocení

na vysvědčení z předchozího vzdělávání (poslední 3 klasifikační

období)
výsledky

školní přijímací zkoušky, je-li stanovena (v kompetenci ředitele

SŠ)
případně

další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti

a zájmy uchazeče (účast a umístění ve vybraných soutěžích a
olympiádách, doložené jazykové kompetence, …)
*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
Termín podání přihlášky na SŠ - do 1. března
2022
Uchazeč (v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce)
podává přihlášku na příslušnou střední školu (řediteli, na
sekretariát, na podatelnu) buď osobně nebo ji posílá
doporučeně poštou.


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 v rámci jedné školy

Přihlášky na SŠ


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 ve 2. termínu vyhlášeném ministerstvem)
bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku



každá přihláška musí být opatřena originálními podpisy a
razítky

Kde přihlášku získám?


je potřeba, aby zákonní zástupci nejpozději do 31.
ledna

2022

informovali

třídní

učitelku

prostřednictvím emailové zprávy, že se jejich dítě
bude hlásit na víceleté gymnázium a zda se bude hlásit
na jedno či dvě gymnázia


na základě této informace nachystá škola určitý počet
přihlášek



nejpozději do 21. února 2022 obdrží žáci - uchazeči

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

Jak vyplnit přihlášku?


návod pro vyplnění přihlášky na stránkách Cermatu
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zk
ouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-s
s



pomoc s vyplňováním přihlášek - výchovná poradkyně

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


vzory vyplnění také na stránkách vybraných středních
škol

Jednotná přijímací zkouška
Jednotná přijímací zkouška
do oborů šestiletých a osmiletých gymnázií

1. řádný termín: úterý 19. dubna 2022 (na škole uvedené na
přihlášce na 1. místě)
2. řádný termín: středa 20. dubna 2022 (na škole uvedené na
přihlášce na 2. místě)
Každý uchazeč může jednotnou přijímací zkoušku konat dvakrát (do celkového hodnocení se
započítává lepší výsledek).
Pokud se uchazeč hlásí na JEDNU školu, koná POUZE JEDNU přijímací zkoušku na příslušné
škole, na kterou se hlásí!

Náhradní termín JPZ
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 - 10. května a 11.
května 2022.

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 (do 2. 5. 2022)



seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným
registračním číslem zveřejní ředitel SŠ na veřejně přístupném
místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (www)



nepřijatým uchazečům je rozhodnutí o nepřijetí zasíláno poštou do
vlastních rukou

Zápisový lístek
Pokud je žák na střední školu přijat, musí svůj
úmysl stát se žákem příslušné školy potvrdit
doručením
nejpozději

zápisového
do

10

lístku

řediteli

pracovních

dnů

SŠ
od

oznámení přijetí. Rozhoduje zde poštovní razítko.

Zápisový lístek


v případě, že byl uchazeč přijat na obě gymnázia, musí
důkladně zvážit, na kterém gymnáziu zápisový lístek
uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou; výjimkou je
případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole,
kam byl přijat na základě odvolání



zápisový lístek obdrží žáci společně s přihláškou od
třídní učitelky nejpozději do 21. února 2022 (o přesném
termínu předání ZL a přihlášky budou zákonné zástupce
informovat třídní učitelé prostřednictvím emailové zprávy)

Odvolání


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

Termíny - rekapitulace
 do
do

31. ledna 2022

termín zveřejnění kritérií k přijímacímu řízení na stránkách SŠ

31. ledna 2022 zákonní zástupci nahlásí třídním učitelům, že se jejich dítě bude

hlásit na víceleté gymnázium a zda-li se bude hlásit na jedno či dvě
do

21. února 2022

do

1. března 2022 termín podání přihlášky na SŠ

19.
od


gymnázia

obdrží uchazeči od třídního učitele přihlášku i zápisový lístek

dubna a 20. dubna 2022

1. a 2. řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky

28. dubna – 2. května 2022 výsledky přijímacího řízení

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

Další užitečné odkazy:


www.atlasskolstvi.cz



www.vyberskoly.cz



www.infoabsolvent.cz



www.stredniskoly.cz



Kde dále získat
informace

Dny otevřených dveří a školní weby – termíny
DOD zveřejňují SŠ průběžně od v září na svých
www, doporučuji sledovat a navštívit více škol, kvůli
srovnání


-

Osobní reference – kamarádi, známí, učitelé

Dotazy
V

případě dalších dotazů či zájmu o osobní či
online konzultaci mne prosím kontaktujte:

Mgr. Vladimíra Knytlová, výchovná
poradkyně
 E-mail:
 tel.:

knytlova@zsslovanak.cz

516 777 620

 kabinet

ŠPP (č. 121, 2. patro)

Děkuji za
pozornost.

