
Přijímací řízení

pro školní rok 2021/2022



Kontakty na výchovného 

poradce

• tel. 585954020

• E-mail: 

iva.roubalikova@zsmstesetice.cz
• Oba kontakty na webu školy

mailto:iva.roubalikova@zsmstesetice.cz


Užitečné webové stránky

• www.msmt.cz - webové stránky MŠMT

• www.kr-olomoucky.cz - webové stránky 

Olomouckého kraje

• http://www.cermat.cz – webové stránky 

společnosti Cermat

http://www.msmt.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.cermat.cz/


Dokumentace přijímacího řízení

• Přihláška ke vzdělávání – studiu ve SŠ 

(2 formuláře)

• Zápisový lístek (nutno odevzdat do 10 

pracovních dnů ode dne oznámení 

rozhodnutí o přijetí)



Přijímací řízení
• Možnost podat dvě přihlášky v 1. kole 

přijímacího řízení.

• Přihlášku podávají rodiče žáka přímo 

řediteli příslušné střední školy.

• Ředitel SŠ vyhlásí 1. kolo přijímacího 

řízení ve stanoveném termínu (do 31. 1. 

2021).

• Vydává se zápisový lístek jako forma 

potvrzení zájmu o studium. ZL lze uplatnit 

pouze jednou! (výjimka – odvolání!)



Vyplnění přihlášky
• Uchazeč uvádí dvě školy.

• Uchazeč odevzdá vyplněný formulář 

přihlášky na každou vybranou školu 

zvlášť.

• Pořadí škol  musí být na obou 

přihláškách identické!



Jednotná zkouška

• Jednotná zkouška se koná podle §60c 

odst. 1 ŠZ v 1. kole přijímacího řízení ve 2 

termínech (na dvou různých školách).

• Jednotné testy budou vyhodnoceny 

centrálně a zaslány školám. Je brán lepší 

výsledek.

• Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na 

hodnocení uchazeče nejméně 60%.



Důležité termíny

• 1. 3. 2021 – termín odevzdání přihlášky 
řediteli příslušné SŠ. Nejpozději do 15.3. 
2021 obdrží žáci proti podpisu zápisový 
lístek.

• Čtyřleté studium 1. řádný termín 12. 4. 2021

2. řádný termín 13. 4. 2021

• Osmileté + šestileté

studium 1. řádný termín 14. 4. 2021

2. řádný termín 15. 4. 2021



• Náhradní termín pro všechny obory

1. termín – 12. 5. 2021

2. termín – 13. 5. 2021

• Další kola – v režii jednotlivých 

středních škol



Zápisový lístek

• ZL uchazeč odevzdá nejpozději do 10 dnů 

od oznámení přijetí.

• Zpětvzetí ZL není možné, výjimkou je 

odvolání, nebo přechod z oboru s 

talentovou zkouškou.



Odvolání
• Odvolání proti nepřijetí ke studiu podá 

zákonný zástupce do 3 pracovních dnů 

od doručení rozhodnutí o nepřijetí 

prostřednictvím ředitele SŠ k Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 

úřadu OK.

• Podává se řediteli příslušné SŠ.

• Lhůta pro odvolání běží od dne, kdy je 

doručeno rozhodnutí o nepřijetí.



Odvolání by mělo obsahovat:

• Označení správního orgánu, jemuž je určeno.

• Jméno, příjmení uchazeče, datum nar. a místo 

trvalého bydliště

• Název školy, kód a název oboru, forma vzděl.

• Důvod nepřijetí uvedený ředitelem SŠ.

• Důvody odvolání. 

• Jméno a adresa trvalého bydliště zák. zástupce 

nezletilého uchazeče.

• Datum a podpis zák. zástupce.



Doporučení VP

• Vyplněné přihlášky si zkopírujte a 
uschovejte.

• Předání přihlášky si nechte potvrdit.

• Nenechávejte vyplnění přihlášky na 
poslední chvíli, sporné body konzultujte.

• Nezapomeňte na potvrzení lékaře resp. 
další lékařská vyšetření (např. 
audiovyšetření) u oborů, kde je 
vyžadováno.



Děkuji za pozornost.

Mnoho štěstí!


