
 

VŠEOBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  

 

ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách   

 

 

I. Podávání přihlášek 

  

Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2022/2023 obdrží žáci naší školy přímo vyplněné 

z databáze školy. Lze použít tiskopis SEVT. 

Ze zákona vyplývá, že pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky (na jeden 

obor v konkrétní škole se podává pouze jedna přihláška).  

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

řediteli příslušné střední školy v termínech: 

- do 1. března 2022 obory vzdělání do denní formy vzdělávání; 

Do uvedeného termínu musí být přihláška odevzdána na příslušné střední škole!!! 

 

Ostatní doklady uvedené se dokládají podle potřeby a v návaznosti na stanovená kritéria pro přijetí ke vzdělávání 

ve střední škole, např. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, posudek školského poradenského zařízení 

včetně vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky, doklady o 

výsledcích v odborných soutěžích nebo doklady o dalším dosaženém vzdělání. 

 

Vyplnění přihlášek – naši žáci dostanou ze školy vyplněno!  

Do kolonky „Obor vzdělání“ zapíše uchazeč kód a název oboru (podle Rámcového vzdělávacího programu) a 

pokud je požadováno i zaměření oboru (podle Školního vzdělávacího programu). 

IZO školy - uchazeč uvede identifikační číslo uvedené v Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku. Uchazeč 

tento údaj zjistí dotazem na dané škole, nebo na www stránkách školy nebo v Atlase SŠ. 

Do průměrného prospěchu se nezapočítává hodnocení chování žáka. 

 

 

 

II. Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole  

 

Přijímací zkoušku, pokud o jejím konání rozhodl ředitel školy, lze konat prostřednictvím: 

 

a) centrálně zadávaných a vyhodnocených testů - zadavatel Centrum  

b) zkoušek zadávaných ředitelem školy nebo 

c) kombinací způsobů podle písmene a) a b) 

 

Upozorňujeme, že i ve školním roce 2021/2022 proběhne na všech středních školách v ČR přijímací řízení do 

oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jehož realizací je 

pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).  

Ředitel střední školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky nejpozději do 

31. ledna 2022, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. V tomto termínu ředitel školy stanoví a zveřejní: 

- jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole přijímacího řízení do 

příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání. 



- předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání; 

- rozhodnutí ředitele střední školy o konání školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání v rámci přijímacího 

řízení rozhodl (u většiny škol se nekoná). 

 

První kolo přijímacího řízení přijímací zkoušky do maturitních oborů denní formy vzdělávání v těchto termínech:  

o čtyřleté studium  12.dubna 2022 

o osmileté studium 19.dubna 2022 (info pro žáky 5.ročníku) 

Druhé kolo přijímacího řízení přijímací zkoušky do maturitních oborů denní formy vzdělávání v těchto termínech:  

o čtyřleté studium 13.dubna 2022 

o osmileté studium 20.dubna 2022 

o Náhradní termíny: 10. a 11.května 2022 

 

Podáním přihlášky do oborů s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášky do oborů bez 

TZ. 

Rozhodne-li ředitel střední školy o konání přijímací zkoušky, zašle uchazeči nejpozději 7 dnů před jejím konáním 

pozvánku k přijímací zkoušce. Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o 

požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení 

stanovené ředitelem školy. 

 

III. Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

V případě jednotné zkoušky (u oborů vzdělání s maturitní zkouškou) Centrum zpřístupňuje hodnocení 

uchazeče příslušné střední škole nejpozději do 28.dubna 2022. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém 

hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60%. V případě oboru vzdělání 

Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40%. Jednotné přijímací zkoušky může konat uchazeč dvakrát a do 

celkového hodnocení se započítává z obou písemných testů lepší výsledek. Ředitel školy může v rámci kritérií 

stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout 

jako nezbytné podmínky pro přijetí. Ředitel střední školy následně do 2 pracovních dnů po zpřístupnění 

výsledků uchazeče Centrem ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů.  

U oborů, u kterých se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška nekoná, ředitel zveřejní seznam přijatých 

uchazečů nejdříve 20.dubna 2022.  

Ve všech případech nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů ředitel 

střední školy odešle rozhodnutí o nepřijetí nejpozději do 28.dubna 2022.  

         
 

 

IV. Způsob seznámení s výsledky přijímacího řízení 
Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to 

v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů: 
          

a) pořadí všech uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení; 

b) seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení; 

c) v anonymizované podobě výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče 
          



Pořadí a seznam uchazečů se zveřejňují pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve škole v den 

přijímací zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii 

přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy 

zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.  

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za 

oznámená!!! 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel rozhodnutí 

o nepřijetí!!! 

 

 

 

 

V. INFORMACE O ODVOLACÍM ŘÍZENÍ 

při přijímání ke vzdělávání ve středních školách a vyšších odborných školách  

 

Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Případné změny školské legislativy související s přijímacím řízením doporučujeme sledovat ve 

sdělovacích prostředcích nebo se informovat u výchovných poradců základních škol. 

 

Odvolací řízení 

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává vždy 

prostřednictvím ředitele dané střední školy k odvolacímu orgánu, kterým je Odbor školství, mládeže a sportu 

Krajského úřadu Zlínského kraje. Odvolání je tedy vždy nutné adresovat řediteli střední školy, ve které uchazeč 

absolvoval přijímací řízení, nepodává se přímo odvolacímu orgánu. Počet volných míst pro potřebu odvolacího 

řízení určí ředitel střední školy. Upozorňujeme, že Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského 

kraje neřeší odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí vydaného řediteli soukromých a církevních škol. 

 

Odvolání by mělo obsahovat: 

 

- jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště uchazeče; 

- název školy, úplný název a kód oboru vzdělání, kterého se přijímací řízení týká; 

- důvody odvolání (podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv na posouzení rozhodnutí ředitele 

střední školy, tj. v čem se spatřuje rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí); 

- jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče; 

- datum a podpis uchazeče a jeho zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče; 

- v případě, že se adresa trvalého bydliště neshoduje s adresou pro zaslání rozhodnutí, je nutno tuto 

skutečnost v odvolání uvést. 

 

Ředitel střední školy postupuje všechna odvolání proti svému rozhodnutí současně s kompletními spisovými 

materiály o přijímacím řízení odvolacímu orgánu (Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského 

kraje) až po uplynutí celé lhůty pro odvolání, nejdéle však do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo odvolání doručeno. 

Odvolací orgán rozhoduje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci 

nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byla odvolání včetně kompletních podkladových materiálů postoupena. 

 

Po ukončení příslušného kola přijímacího řízení Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského 

kraje zveřejňuje na základě informací od ředitelů škol souhrnné informace o dalších kolech přijímacího řízení 

ve středních školách v působnosti Zlínského kraje. Tyto informace najdete na stránkách informačního a 

vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje www.zkola.cz a na stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz. 

Zde jsou všechny informace, které má Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje 

k dispozici.  

http://www.zkola.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/


 

Při odvolání proti rozhodnutí ředitele VOŠ se postupuje obdobně jako u středních škol, pouze lhůta na odvolání 

je 15-ti denní.  
 

 

VI. Zápisový lístek 

 

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový 

lístek. Zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče o denní formu studia. 

 

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. Žáci naší školy obdrží 

zápisový lístek spolu s vysvědčením a přihláškami na konci 1.pololetí. 

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží 

pouze jeden zápisový lístek. 

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. To 

neplatí v případech kdy: 

- uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě odvolání; 

- uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl 

přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat na „klasickou“ 

střední školu). 

 

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli 

poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může 

v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy. 

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat 

se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného 

uchazeče. MÍSTO POZBÝVÁ! 

 

 

VII. Způsob seznámení s výsledky přijímacího řízení 

 

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to 

v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů: 

 

a) pořadí všech uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení; 

b) seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení; 

c) kritéria přijímacího řízení. 

 

Pořadí a seznam uchazečů se zveřejňují pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve škole v den 

přijímací zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná, sdělí přidělené registrační číslo 

uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.  

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí  

ke vzdělávání, za oznámená. 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel písemné 

rozhodnutí o nepřijetí. 



VIII. Další kola přijímacího řízení 

 

Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků, přičemž 

postupuje obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny přijímací 

zkoušky.  Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat 

přihlášky ke vzdělávání. 

Přijímací zkouška pro další kola přijímacího řízení se koná v termínu stanoveném ředitelem školy, nejdříve však 

14 dní po vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení. Pozvánku pro toto další kolo zasílá ředitel školy nejpozději 7 

pracovních dnů před zkouškou. Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a dokládá potřebnými doklady) stejným 

způsobem jako v kole prvním, s tím rozdílem, že v tiskopise přihlášky se vyplňuje vždy jen jedna vybraná škola, 

na niž se přihláška podává. 

 

Tyto informace budou umístěny na stránkách Informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje 

www.zkola.cz  pod přijímacím řízením. 

 

 

IX. Náhradní termín  

 

Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně 

písemně omluví řediteli příslušné střední školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací 

zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání tak, aby zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce 

od stanoveného řádného termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky. 

 

 

 

X. Přijímání do prvního ročníku víceletých gymnázií 

 

Do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce 

úspěšně ukončí pátý ročník základní školy.  

 

 

 

XI. Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou  

 

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky (termíny konání viz výše) zašle ředitel školy uchazeči nebo 

zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 

2022. Tento termín se nevztahuje na uchazeče, kteří konají talentovou zkoušku v náhradním termínu. Pokud 

uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Ředitel školy zveřejní seznam 

přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.  

 

 

!! Podáním přihlášky do oborů s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášky ke 

vzdělávání ve střední škole do ostatních oborů vzdělání bez talentové zkoušky. 

 

http://www.zkola.cz/
http://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/Stranky/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-na-st%C5%99edn%C3%AD-%C5%A1koly-a-vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD-odborn%C3%A9-%C5%A1koly.aspx

