
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021/2022



LEGISLATIVA

 Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení 

ke střednímu vzdělávání, 

ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.

 Zavádí jednotnou přijímací zkoušku do všech 

oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

 Bližší informace k organizaci vydá Centrum pro 

zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).



KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 Jsou v pravomoci ředitele střední školy.

 Zveřejní je na webu nejpozději do 31.1.2022

(školy s talentovou zkouškou do 31.10. 2021).



KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 známky na vysvědčení 

(8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku)

 výsledky jednotné zkoušky 

Budou tvořit nejméně 60% (40% sport. gymn.)

 +výsledky školní přijímací zkoušky (nepovinné, 

ale může ji ředitel SŠ dát do kritérií)

 +soutěže, olympiády (nepovinné, ale může je 

ředitel SŠ dát do kritérií)



JEDNOTNÁ ZKOUŠKA NEBUDE

 V dalších kolech přijímacího řízení

 U oborů vzdělání s talentovou zkouškou 

(přihlášky do 30.listopadu 2021 – do poloviny 

ledna 2022 budou známy výsledky)

Výjimku tvoří Gymnázium se sportovní přípravou -

je zde talentová i jednotná zkouška.



JEDNOTNÁ ZKOUŠKA

 Zajišťuje Cermat

 Český jazyk – 60 minut (50 bodů)

 Matematika - 70 minut (50 bodů)

 Žák ji může konat dvakrát – započte se mu 

lepší výsledek.

 V 1. termínu bude žák zkoušku konat na škole 

uvedené na přihlášce na 1. místě.



INFORMACE

 Třídní učitel/ka, výchovná poradkyně

 Náš projektový den středa 24.11.2021

 ÚP-poradenské středisko pro volbu povolání

 Atlasy škol:   www.atlasskolstvi.cz

 Dny otevřených dveří – na webech škol

http://www.atlasskolstvi.cz/


PREZENTACE ŠKOL V REGIONU

Online veletrh středních škol Moravskoslezského 

kraje v listopadu a lednu 

https://veletrh-skol.msk.cz/

https://veletrh-skol.msk.cz/


TERMÍNY VELETRHU:

1. termín 2021 2. termín 2022

15. 11. okres Bruntál 17. 1. okres Bruntál

16. 11. okres Frýdek-Místek 18. 1. okres Frýdek-Místek

18. 11. okres Karviná 19. 1. okres Karviná

22. 11. okres Nový Jičín 20. 1. okres Nový Jičín

23. 11. okres Opava 24. 1. okres Opava

24. 11. okres Ostrava 25. 1. okres Ostrava



TERMÍNY ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

 UMĚLECKÉ ŠKOLY

přihlášky do 30.listopadu 2021

 OSTATNÍ ŠKOLY

přihlášky do 1.března 2022



TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 1. termín: 12.dubna 2022 

 2. termín: 13.dubna 2022 

 6letá a 8letá gymnázia 19. a 20. dubna 2022

Náhradní termín:

 1.termín: 10. května 2022

 2.termín: 11. května 2022



PŘIHLÁŠKY

 Každý žák má nárok podat dvě přihlášky 
(vytiskneme ve škole)

+ dostane 1 zápisový lístek.

 Obdržíte jej na schůzce v lednu 2022.

 Druhé kolo nemá počet přihlášek omezeno.

 Součástí přihlášky je zdravotní posudek (neplatí 
pro všechny školy).

 Přílohy: potvrzení z PPP, zdravotní –ZPS,     diplomy 
ze soutěží

(Jen ty, které ředitel střední školy dá do kritérií. )



CESTA K MATURITĚ

 Gymnázium

 Lyceum

 4letý učební obor

 3letý učební obor + maturitní nástavba



STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY

 Intelektové (schopnost se učit a zpracovat 

informace)

 Volní (píle, úsilí)

 Studijní návyky 

Existují testy obecných studijních předpokladů 

(OSP) – např. SCIO.

Další testy na volbu povolání :

PPP (Pedag. psychol. poradna), ÚP (Úřad práce)



JAK NA TO

 Zjistit, jak na tom jsem.

 Příprava – doma, na SŠ, SCIO…

 https://www.youtube.com/results?search_quer

y=p%C5%99ij%C3%ADma%C4%8Dky+bez+oba

v

 Porovnání – zkusit si zkoušky nanečisto.

 Trénovat zvládání stresu.

 Povzbuzení: „Věřím ti…“

https://www.youtube.com/results?search_query=p%C5%99ij%C3%ADma%C4%8Dky+bez+obav


DŮLEŽITÉ ADRESY

 www.atlasskolstvi.cz

 https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-

vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-

konzervatore

 www.scio.cz

 www.cermat.cz

 https://www.msk.cz/temata/skolstvi/informac

e_volna_mista.html

http://www.atlasskolstvi.cz/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.scio.cz/
http://www.cermat.cz/
https://www.msk.cz/temata/skolstvi/informace_volna_mista.html


NAŠE DALŠÍ SCHŮZKA

13. ledna 2022

Budeme řešit další záležitosti o přijímacím řízení 

na SŠ:

- Přihlášky

- Zápisový lístek

- Přijímací řízení

- Odvolání proti nepřijetí…



DĚKUJI ZA POZORNOST

Jarmila POLOMSKÁ

jarmila.polomska@zsrovniny.cz Telefon: 601 101 602

mailto:jarmila.polomska@zsrovniny.cz

