
 Rybář
 Učitelka
 Policista
 Zedník

 Bankovní úředník
 ICT technik
 Uklízečka
 …



Vybírejte se svými dětmi školu, která vám 
všem bude dávat smysl, kdy budou  vaše děti 
vědět, čemu se na škole naučí, jaké možnosti 
se jim po dokončení studia otevřou. 
Pokládejte si otázku PROČ. Není to vždy jen 
o povolání …







 53-41-M/03   Praktická sestra 
 63-41-M/02   Obchodní akademie 
 23-55-H/02    Karosář
 39-41-L/01     Autotronik
 79-41-K/61    Šestileté gymnázium



http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.stredniskoly.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/ + papírová podoba
http://www.jmskoly.cz/

• Získáte základní informace (otvírané obory, dny 
otevřených dveří, webovou adresu, …)

• Podrobné informace najdete na webových 
stránkách příslušné SŠ (je nutné sledovat)

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.stredniskoly.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.jmskoly.cz/


 Doporučuji přečíst str. 8-10
 Důležité formuláře str. 11
 Seznam zkratek str. 13
 Rejstřík podle škol - použijete, když máte vybranou 

SŠ - str. 15-16
 Rejstřík podle oborů - použijete, když nevíte školu, 

ale víte zaměření - str. 17-18



 Sledujte informace a aktualizace na webových 
stránkách SŠ

Navštivte dny otevřených dveří (některé školy 
nabízí online)

Hlídejte si kritéria pro přijetí (ředitelé SŠ mají 
povinnost je uvést na webu do 31. 1. 2022)



Novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při 
omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků 
situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z 
důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu 
nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení 
karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. října 2020 určit opatřením obecné povahy mj. 
odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem 
nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich 
naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob 
nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona 
nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Upozornění:



Výsledky plošné přijímací zkoušky z Českého jazyka 
a literatury a z Matematiky (zadání chystá 
společnost CERMAT)

Výsledky vzdělání ze ZŠ (známky na vysvědčení) 
➢ Pololetí osmé, konec osmé a pololetí deváté – čtyřleté a tříleté obory

➢ Pololetí čtvrté, konec čtvrté a pololetí páté – osmileté gymnázium

➢ Pololetí šesté, konec šesté a pololetí sedmé – šestileté gymnázium

Písemná přijímací zkouška (zadání si chystá SŠ)

Hodnocení dalších skutečností (účast na 
olympiádách, mimoškolní činnost, …)



Dvě přihlášky (dvě školy nebo dva obory na 
jedné škole); přihlášky jsou úplně identické

Vyplněnou přihlášku potvrzuje ředitel ZŠ nebo 
přikládáte ověřené kopie vysvědčení

Potvrzenou přihlášku doplňuje lékař (pokud je to 
stanoveno v kritériích SŠ)

Přihlášku zákonní zástupci odnesou nebo pošlou 
poštou na SŠ – do 1. 3. 2022





Čtyřleté obory:
12. dubna 2022 a 13. dubna 2022

Šesti a osmileté obory (víceletá gymnázia):
19. dubna 2022 a 20. dubna 2022

Školní přijímací zkoušky:
od 12. dubna do 28. dubna 2022

Ostatní obory (pohovory):
od 22. dubna do 30. dubna 2022



 vydává – základní škola (do 15. 3. 2022)

 odevzdání zápisového lístku na SŠ do 10 
pracovních dnů od oznámení (zveřejnění) 
rozhodnutí o přijetí na SŠ

 zápisový lístek lze uplatnit jen jednou (zpětvzetí 
je možné pouze v případě přijetí na základě 
odvolání) 



 ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení 
rozhodnutí o nepřijetí na SŠ

 prostřednictvím ředitele střední školy (je možné 
zaslat poštou i poslední den lhůty) 

 většina SŠ má vzor na svém webu



 počet kol přijímacího řízení není omezen 

 zcela v režii střední školy (stanovení počtu 
volných míst, kritérií, termínů) 

neomezené množství přihlášek – vyplní se jen 
jedna škola (jedna kolonka) 

 SŠ zveřejní ve škole + způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (nejčastěji web)



 po 1. kole přijímacího řízení bude přehled 
volných míst na středních školách všech 
zřizovatelů zveřejněn na www.jmskoly.cz 

 SŠ zveřejní volná místa: 
 ve škole + způsobem umožňujícím dálkový 

přístup (nejčastěji web)



 1. krok – podklady pro přihlášku a tisk přihlášek 
únor 2022

 2. krok – vyzvednutí zápisového lístku
začátek března 2022

 3. krok – dopis s pokyny + přijímací řízení
duben 2022

 4. krok – výsledky
přijatí – na webu SŠ
nepřijatí – doporučený dopis

 5. krok – odevzdání zápisového lístky
květen 2022

 6. krok – odvolání, druhé kolo, další přihlášky


