INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ V ROCE 2022


Přihláška se podává řediteli školy na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a
zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným




souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce.
Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná
se souhlasem druhého rodiče (§ 876odst. 3 občanského zákoníku).
Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou
zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou
uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje



preferenci té které školy. (2 SHODNÉ PŘIHLÁŠKY)
Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech podle § 60c odst. 1
školského zákona: v 1. stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření
ŠVP) uvedené na přihlášce jako první, ve druhém stanoveném termínu ve škole
(oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako druhé (pokud uchazeč
podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí).
Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do
oborů s MZ, kde se jednotná zkouška povinně koná.
Při podání jen jedné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání
(případně zaměření podle ŠVP) jen jednou.







Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce
neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z
pořadí škol (oborů vzdělání s MZ, zaměření podle ŠVP) zapsaných na 1. nebo 2.
místě v přihlášce.
Při uplatnění druhé přihlášky na jedné škole do stejného oboru vzdělání, případně
stejného zaměření podle ŠVP, je škola povinna druhé řízení zastavit podle § 66
odst. 1 písm. e) správního řádu
Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie
(vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou
razítkem bez malého státního znaku-případ naší školy):
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je
podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání
splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání
- doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná
opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními
vzdělávacími potřebami,
- případné další dokumenty požadované školou v rámci vyhlášení kritérií
k přijímacímu řízení

Organizace 1. kola přijímacího řízení, obsah přijímací zkoušky
Obsah jednotné zkoušky i školní přijímací zkoušky odpovídá rámcovému
vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.
• Jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s MZ a skládá se z písemného
testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v
oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.
• Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a
hodnocení zajišťuje Centrum.
• Rozhodl-li ředitel o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku
nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky na jeden ze dvou vyhlášených
termínů.
Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku
U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou:
a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna;
b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní
celkové hodnocení uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky prvního a
posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů
po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v
termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška
nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí
Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně
přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod
registračním číslem.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od
tohoto dne běží lhůta pro odvolání.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve
lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední
škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho
přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí.

Další kola přijímacího řízení
Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně
krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách
vzdělávání, a ten tyto údaje neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s
následujícími výjimkami:
a) uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,
b) nekoná se jednotná zkouška,
c) na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné
zaměření školního vzdělávacího programu
d) řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací
zkoušky,
e) ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky,
f) zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní
způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali.
Odkaz na plné znění
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