
 

Informace pro rodiče vycházejících žáků (6. 12. 2021) 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)  

Webové stránky:  
www.cermat.cz 
 
Obecné informace MŠMT 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

Legislativa:  

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění účinném od 15. 2. 2019  

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v aktualizovaném znění   

 

Informace: 

1. kolo přijímacího řízení 

a) Uchazeč si může podat přihlášku ke vzdělávání na dvě střední školy nebo dva maturitní obory. Takový 

uchazeč, který si podá přihlášku na 2 maturitní obory (dvě střední školy), má možnost konat JPZ dvakrát. 

Ten, kdo podá pouze jednu přihlášku na jeden maturitní obor, koná zkoušku pouze jednou. Do přijímacího 

řízení se zohledňuje lepší výsledek. 

b) Pokud uchazeč již podal 2 přihlášky na školu s talentovou zkouškou, platí pro něj a). 

ŘÁDNÝ TERMÍN:  

• obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín 19. dubna 2022, 2. termín 20. dubna 2022,  

• čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového: 1. termín 12. dubna 2022, 2. termín 13. dubna 2022;  

 

V případě řádného omluvení u ředitele SŠ je možný: 

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory: 1. termín 10. května 2022, 2. termín 11. května 2022. 

c) Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria. 

 

Přihlášky na střední školu 

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení 

• obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2021 

• obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2022 

 

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné 

donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí 

spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení (PPP). 

  

http://www.cermat.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/skolsky_zakon_k_15_2_2019.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/skolsky_zakon_k_15_2_2019.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/uprava-podminek/Vyhlaska_353_platne_zneni_01-11-2018.pdf


 

Tiskopis a vyplnění 

ZŠ bude vyplňovat přihlášky následovně 

1) Zákonný zástupce si překontroluje osobní data v systému Bakaláři (adresa, telefonní kontakt, email). 

2) Do 30. 1. 2022 (předávání výpisu za 1. pololetí) dodá žák/žákyně přehled středních škol a oborů, na 

které chce přihlášku podat. Je potřeba podpis zákonného zástupce.  

1. kolo přijímacího řízení = 2 školy, popř. obory, tzn. 2 přihlášky. 

3) V týdnu od 7. 2. 2022 do 11. 2. 2022 si žák vyzvedne vyplněnou přihlášku na sekretariátu školy. 

4) Překontroluje veškerá data. V případě nutnosti ihned reklamuje nesrovnalosti v přihlášce. 

Pozn. Přihlášku si může zákonný zástupce podat i samostatně, bez účasti školy. Poté nebude přihláška 

obsahovat QR kód. Uchazeč v tomto případě doloží jako přílohu přihlášky doklad nebo ověřenou kopii 

dokladu o vzdělání (vysvědčení nebo výpis z vysvědčení), a to za poslední dva ročníky. 

Tiskopis:  

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-

zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_2021-

2022_denni_editovatelna.pdf 

 

5) Zákonný zástupce podepíše přihlášku, obstará (dle potřeby) lékařské potvrzení. 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky 

Nejpozději 28. dubna 2022 se dozví ředitelé SŠ výsledky. Ředitelé škol následně do dvou pracovních dnů od 

zpřístupnění výsledků zveřejní pořadí uchazečů (neplatí pro omluvené uchazeče v náhradním termínu).  

U přijatých uchazečů oznamuje rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým 

uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům odesílá rozhodnutí o nepřijetí. 

Uchazeč je oprávněn odvolat se proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání, a to do 3 pracovních dnů od 

doručení rozhodnutí. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal. 

Zápisový lístek – musí si vyzvednout zákonný zástupce žáka v ZŠ proti podpisu! 

Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení 

oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. 

Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým 

uchazečem. 

V případě, že byl uchazeč přijat ve více středních škol v 1. kole přijímacího řízení, musí důkladně zvážit, ve 

které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou. Zpětvzetí zápisového lístku není 

možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpět pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho 

odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, 

za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou. 

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. 

Doporučujeme vyplňovat zápisový lístek ve spolupráci se SŠ nebo ZŠ. Pozor na termín odevzdání.  

Výdej zápisových lístků na ZŠ: 

• 9. A, 9. B dne 6. 12. 2021 od 14.00 – 17.00 u hlavního vchodu ZŠ (neplatí pro zájemce o SŠ s talentovou 

zkouškou)  

Další možný termín dle domluvy přes Bakaláře.  

Poslední termín výdeje zápisového lístku: 15. březen 2022. V případě, že dojde ke ztrátě zápisového lístku, anebo 

k nevyzvednutí, vydává náhradní zápisový lístek na základě písemné žádosti Krajský úřad JMK. 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_2021-2022_denni_editovatelna.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_2021-2022_denni_editovatelna.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_2021-2022_denni_editovatelna.pdf

