
Manuál pro přijímací řízení 

Jak na to:  

 Informace k přijímacímu řízení sledujte na https://www.atlasskolstvi.cz/ nebo 

https://www.infoabsolvent.cz/ nebo https://www.kampodevitce.cz/ - tento web posílá po 

zaregistrování 2x měsíčně informace přímo do Vašeho emailu, prostudujte obdržené Atlasy 

školství pro kraj Vysočina 

 

 Na těchto stránkách jsou všechny potřebné termíny přijímacího řízení, najdete zde školy a 

obory vzdělávání, videoukázky technických profesí, jak se připravit na přijímací zkoušky, … 

 

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY STŘEDNÍCH ŠKOL, O KTERÝCH UVAŽUJETE. BUDOU ZDE 

ZVEŘEJNĚNA KRITÉRIA PŘIJETÍ. Ověřte si, zda se daný obor skutečně otevírá (např. z důvodu 

počtu uchazečů). Můžete si vytisknout tento manuál a podtrhnout informace, které se týkají 

vašeho přijímacího řízení.  

 

 Výběr školy vždy konzultujte (žák x rodič), zaveďte pravidelnou přípravu – naplánujte 

v kalendáři postup. Rozhodnutí je před Vámi. 

 

1. Kolo přijímacího řízení 

 Termín podání přihlášky s talentovou zkouškou – do 30. 11. 2021 (modrý formulář) 

 Termín podání přihlášky do ostatních oborů – do 1. 3. 2022 (růžový formulář)  

 Formuláře přihlášek dostanou žáci ve škole do 14 dnů od pololetního vysvědčení 

 Záhlaví přihlášky (jméno, příjmení, bydliště, datum narození) a druhá strana (klasifikace, 

podpis ředitelky školy) budou již vyplněny 

 Formuláře k nahlédnutí zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-

prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1 

 

Žák + rodič čitelně vyplní v přihlášce:  (doporučuji napsat nejdříve nanečisto, bod po bodu) 

a) adresu pro doručování písemností (pokud je odlišná od trvalého pobytu) 

b) Pokud jste vedeni ve školském poradenském zařízení a máte doporučení, označte ano 

(podpůrné opatření 2 – 5) 

c) kontakt na zákonného zástupce, kontakt na uchazeče 

d) 1. škola – Napište správný kód a celý název školy (bez zkratek), zaškrtněte jednotná zkouška 

„ano“ (maturitní obory), „ne“ (ostatní – nematuritní obory) 

e) Některé obory (zejména technické) lze uvést v kolonce obor vzdělání (kód a název) 

dohromady = 2 kódy a 2 názvy (po 3 letech výuční list a ve 4. roce maturita). Jedná se o obory 

označené L+H (tuto možnost si ještě ověřte na dané střední škole) 

f) Uvedené pořadí škol určuje také termín přijímací zkoušky (1. škola = 1. termín, 2. škola = 2. 

termín) 

g) 2. škola – Napište kód a název školy (bez zkratek), kterou vybíráte jako druhou (náhradní), 

opět jednotná zkouška „ano“ (maturitní), „ne“ (ostatní)  

h) Zkrácené studium – „ne“ – v obou případech (1. škola, 2. škola) 

i) Vyplňte termíny školní přijímací zkoušky 

j) V ……………………… dne………………………….Podpis uchazeče……………………. 

k) Zákonný zástupce uchazeče, datum narození a podpis zástupce 

https://www.atlasskolstvi.cz/
https://www.infoabsolvent.cz/
https://www.kampodevitce.cz/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1


l) Je třeba zjistit (telefonicky nebo na webu školy), zda pro daný obor je nutné lékařské 

potvrzení – VČAS SE OBJEDNEJTE, lékař zapíše do přihlášky závěr o zdravotní způsobilosti ke 

vzdělávání 

m) Žák obdrží dvě přihlášky, JE NUTNÉ UVÉST ÚPLNĚ STEJNÉ POŘADÍ ŠKOL NA OBOU 

PŘIHLÁŠKÁCH 

Přihlášku pošlete DOPORUČENĚ nebo doručte OSOBNĚ na vybrané střední školy (v kanceláři 

hospodářky), můžete zde společně ještě přihlášku zkontrolovat. Pošlete s rezervou (nejpozději do 

1. 3. 2022). 

 

 Přijímací zkoušky jsou jednotné pro maturitní obory (písemný test z českého jazyka a 

matematiky, některé školy mají navíc školní přijímací zkoušku) – 1. termín 12. 4. 2022 

  2. termín 13. 4. 2022 

 Přijímací zkoušky jednotné se nekonají do oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do 

oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělávání 

středních škol skupiny 82 Umění a užité umění 

 Přijímací zkouška do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou – 2. – 15. 1. 2022 

 Přijímací zkouška do oborů v konzervatoři, talentová zkouška – 15. – 31. 1. 2022 

 Přijímací zkouška obory šestiletých a osmiletých gymnázií – 19. 4., 20. 4. 2022 

 Přijímací zkouška oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, talentová zkouška –  

 2. – 15. 2. 2022, žák může podat až 4 přihlášky (2 s talentovou zkouškou, 2 jednotná 

přijímací zkouška) 

 Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (např. v případě nemoci) - 10. 5., 11. 5. 2022 

 Ředitelé škol rozešlou písemně termíny přijímacích zkoušek a podmínky (kde se budou konat, 

co s sebou vzít, organizační informace) 

 Uchazeč může konat přijímací zkoušky na obou zvolených středních školách, počítá se lepší 

výsledek z každého předmětu 

 V případě, že škola nenaplní ročník, vyhlásí 2. kolo přijímacích zkoušek  

 Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách dané školy, v případě 

nepřijetí je informace sdělena prostřednictvím pošty 

 Do deseti pracovních dnů od zveřejnění potvrdíte zájem o studium předáním zápisového 

lístku na dané střední škole 

 Zápisové lístky budou připraveny v ZŠ Rouchovany, proti podpisu rodiče předám do 15. 3. 

2022 (uschováte, nový ZL již nemůže být vystaven) 

 Pokud si rozmyslíte volbu střední školy, máte možnost zápisový lístek předat na nově 

zvolenou střední školu (vyzvednete v první škole s informací, že měníte své rozhodnutí) 

Možnosti vzdělávání, obory: 

E – nižší střední odborné s výučním listem 

H – tříleté, střední odborné s výučním listem, lze navázat další studium 

L/O – čtyřleté úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou 

M – úplné střední odborné vzdělání s maturitou 

K – úplné střední všeobecné vzdělání – gymnázia 


