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Výtah týkající se přijímacího řízení na naši školu 
 
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole  
PŘIHLÁŠKU KE VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE podává uchazeč řediteli střední školy do 1. března 2022.       
Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví 
ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené 
prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pouze 
pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, 
uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Školy (obory 
vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí. 

Přijímací zkoušky (jednotné) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení 
se konají 12. a 13. dubna 2022, školní přijímací zkoušky (z hudební, jazykové, tělesné a výtvarné výchovy) do 
oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se konají 19. a 22. dubna 2022. 

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) 
a výsledky jsou zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2022. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v 
celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na 
hodnocení uchazeče 60 %.  
 
Ředitel školy do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem zveřejní celkové výsledky 
přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.   
 
U přijatých uchazečů oznámí rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým 
uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. 
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy 
odešle rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých uchazečů zveřejňuje střední škola na veřejně přístupném místě 
ve škole a na webu školy.  

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním ZÁPISOVÉHO 
LÍSTKU nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude 
předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia). 
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