
 Informace o podávání přihlášek na střední školu pro školní rok 2021-22  

 
Na naší škole žákům tiskneme přihlášky na střední školu (včetně opisů klasifikace na zadní straně 

přihlášky) pomocí programu Bakalář, a to na základě údajů v dotazníku (viz níže) a údajů ve školní matrice.  

Ve výběru školy vám pomůže ONLINE návštěva veletrhu středních škol Schola Pragensis, dny otevřených dveří na 

SŠ, publikace Atlas školství, kterou dostal každý žák 9. ročníku, případně konzultace s poradcem pro volbu povolání 

Miloslavou Strakovou. Můžete využít např. informační systém www.infoabsolvent.cz, kde najdete přehled oborů 

vzdělávání, informace k studijním oborům, můžete si zde vyhledat konkrétní školy, které tyto obory nabízejí. Další 

informace najdete např.: www.msmt.cz, https://scholapragensis.eu,  https://www.statniprijimacky.cz,  

https://prijimacky.cermat.cz 

 

Pokyny pro podávání přihlášek na střední školy bez talentových zkoušek 

 
1) Dotazník s výběrem škol odevzdejte během ledna a února 2022. Přihlášku mohou podat i žáci, kteří již jsou 

přijati na některý obor s talentovou zkouškou.  

Žák si může v 1. kole podat přihlášky na 2 studijní obory na jedné nebo na dvou středních školách. Pořadí škol 

určuje, v jakém termínu a na které škole bude dělat jednotné přijímací zkoušky, neurčuje, které škole dává přednost.  

 

Pokud se žák hlásí na 2 školy, musí být obě přihlášky totožné, tj. na obou přihláškách musí být vyplněné obě školy 

ve stejném pořadí. Proto dotazník přineste, až budete rozhodnuti, kam se bude vaše dítě hlásit.  

 

2) Výchovný poradce poté vytiskne přihlášky a podepsané panem ředitelem vám je během několika dnů předá. 

 

3) Do vytištěných přihlášek podepsaných ředitelem školy doplníte potvrzení od lékaře (pokud ho střední škola 

požaduje), datum školní přijímací zkoušky, pokud se koná (datum jednotné přijímací zkoušky je dané pořadím 

škol v přihlášce a nikam se nepíše), aktuální datum, místo a podpis zákonného zástupce (včetně jeho data 

narození) a podpis žáka. K podepsané přihlášce můžete přiložit další přílohy, např. potvrzení o absolvování 

kurzů, olympiád, …, které souvisí se zvoleným oborem a mohou žákovi pomoci k přijetí.  

 

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (podpůrná opatření 2. – 5. st.) musí ke každé přihlášce přiložit 

jedno totožné doporučení školského poradenského zařízení, které je mu vydáváno na základě jeho žádosti. 

 

4) Na střední školu je třeba přihlášku doručit do 1. března 2022.  

 

5) Střední školy poté písemně informují rodiče o dalším postupu přijímacího řízení. 

 

• Na obory s výučním listem (kód obsahuje písmeno H) se nekonají jednotné přijímací zkoušky.  

• Jednotné přijímací zkoušky konají žáci, kteří podají přihlášku na obory vzdělání s maturitní zkouškou – 

kódy těchto oborů: K (gymnázium), M (střední vzdělání s maturitou), L (střední vzdělání s vyučením i maturitou). 

• Termíny jednotných přijímacích zkoušek: 12. 4. 2022 ve škole uvedené na 1. místě na přihlášce, 13. 4. 2022 

ve škole uvedené na 2. místě. Náhradní termíny zkoušek: 10. 5. 2022 a 11. 5. 2022 

• Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku na školu s maturitním oborem, koná jednotnou zkoušku pouze jednou. 

Stejně tak koná jednotnou zkoušku jednou, pokud podá jednu z přihlášek na nematuritní obor.  

 

6) Seznamy přijatých uchazečů vyvěsí ředitelé středních škol nejdříve 22. dubna, nejpozději 30. dubna na veřejně 

přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách. Přijatí uchazeči nebudou písemně vyrozuměni. 

 

7) Po oznámení o přijetí žáka na webových stránkách školy je třeba odevzdat na střední školu zápisový lístek.  

Zápisový lístek vydává základní škola. Je nutné ho na vybranou školu dodat nejpozději do 10 pracovních dnů od 

dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Vzít zpět zápisový lístek se – až na výjimky – neumožňuje. Výjimkami 

jsou případy, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění ve druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má 

záměr jej uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale uplatnil jej již dříve při přijetí do oboru 

s talentovou zkouškou. 

 

8) Nepřijatí uchazeči dostanou písemně rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání proti nepřijetí se podává 

do 3 pracovních dnů po písemném doručení rozhodnutí o nepřijetí 

 

9) Po uzavření 1. kola přijímacího řízení vyhlašují střední školy s volnými místy 2. kolo přijímacího řízení. Při nepřijetí 

na žádnou školu v 1. kole může žák podat neomezený počet přihlášek do 2. kola. Přihlášky vám opět vytiskne škola. 

 

Výchovný poradce: RNDr. Miloslava Straková 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.msmt.cz/
https://scholapragensis.eu/


 

Vyplněný dotazník (nebo jen údaje, které obsahuje) odevzdejte v kabinetu matematiky 

nebo ho pošlete na adresu miloslava.strakova@2zs.ricany.cz  

 

 

Dotazník s výběrem škol a s údaji potřebnými k vytištění přihlášky 
 

 

Jméno a příjmení žáka 

 

Adresa žáka (trvalý pobyt) 

 

 

Zákonný 
zástupce 

 

 

jméno a příjmení 

telefon 

email 

adresa pro doručování 
písemností z přijímacího řízení, 
pokud se nezasílají na adresu 
trvalého pobytu uchazeče  
nebo datová schránka 

 

 

 
1. 

Název a celá adresa střední školy 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Kód a název zvoleného učebního nebo 

studijního oboru 
 

 
 

 

 

 
2. 

Název a celá adresa střední školy 
 
 
 
 

 

 

 
Kód a název zvoleného učebního nebo 

studijního oboru 
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