
 

Organizace přijímacího řízení 

obory s maturitní zkouškou - vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a 

literatury a z matematiky (kromě skupiny oborů 82 – Umění a užité  umění, kde se koná 

talentová zkouška) 

Obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory 

zkráceného studia konají přijímací zkoušku pouze pokud je ředitelem školy stanovena. 

  

Přihláška ke vzdělávání 

- nutno podat do 1. března 2022  

- pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky 

 

Jednotná příjímací zkouška 

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 

1. termín - 12. dubna 2022 

2. termín - 13. dubna 2022 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

1. termín - 19. dubna 2022 

2. termín - 20. dubna 2022 

Náhradní termíny: 

1. náhradní termín - 10. května 2022 

2. náhradní termín - 11. května 2022 

 

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji 

neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná 

zkoušku v náhradním termínu. 

Pokud uchazeč podal dvě přihlášky do oborů, kde se koná jednotná přijímací zkouška, 

může testy konat ve dvou termínech: 

      • v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí 

      • ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí 

Pořadí škol neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky. 

Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se koná jednotná přijímací 

zkouška, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. 

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého 

jazyka a z matematiky. 

Ilustrační testy a další informace k jednotné přijímací zkoušce jsou k dispozici 

na www.cermat.cz. 

 

 

https://prijimacky.cermat.cz/


Výsledky příjímacího řízení 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky 

uchazeče příslušné střední škole nejpozději do 28. dubna 2022. Ředitel školy ukončí 

hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení. 

 

Po vyhodnocení výsledků příjímacího řízení budou na veřejně přístupném místě ve škole 

a na internetových stránkách příslušné školy zveřejněny seznamy přijatých uchazečů, 

které jsou považovány za rozhodnutí o přijetí ke studiu. Nepřijatým uchazečům ředitel 

doručí rozhodnutí o nepřijetí. 

Pokud je uchazeč přijat, odevzdá střední škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění 

seznamu přijatých uchazečů řádně vyplněný zápisový lístek. Pokud tak neučiní, vzdává se 

práva být na školu přijat. 

 

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek do 15. března 2022 

ve své škole. 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě: 

• že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na 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 střední školu do oboru vzdělání bez talentové 

zkoušky) 

 

V případě nepřijetí může uchazeč ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení 

rozhodnutí podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení. 

 

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 

První kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou vyhlásí ředitel školy 

do 31. října 2021. 

 

Termín pro podávání přihlášek je pro první kolo přijímacího řízení stanoven  

na 30. listopadu 2021. 

 

V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období 

od 2. do 15. ledna 2022. 

 

Do oborů vzdělání konzervatoří se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období 

od 15. do 31. ledna 2022. 

 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se 

sportovní přípravou. 

 

 

 

 

 



Informace k přijímacímu řízení 

Všechny informace o nabízených oborech vzdělání na středních školách v Plzeňském kraji, 

jsou obsaženy v příručce „Čím budu“. (ke stažení níže) 

 

Informace o řemeslných a technických oborech naleznete na 

webu www.technikaaremeslo.cz a www.facebook.com/technikaaremeslo/. 

 

Další informace naleznete na: 

www.msmt.cz  

www.infoabsolvent.cz  

www.atlasskolstvi.cz 

 

Materiály k procvičování: 

https://www.statniprijimacky.cz/ 

https://www.scio.cz/nsz/priprava 

https://prijimacky.cermat.cz 

https://www.diktatyapriklady.cz/ 

https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/pripravujeme-se-na-prijimacky? 

 

ke stažení:  

ČÍM BUDU 2022-23.pdf (1,7 MB) 

Celkova informace_prijimaci rizeni SS.pdf (387,6 kB) 

Sdělení o termínech JPZ.pdf (240 kB) 

Informace - Gymnázium se sportovní přípravou.pdf (133,5 kB) 

Informace - uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami.pdf (241,1 kB) 

Vysvětlivky k přihláškám.pdf (718,7 kB) 

Prihlaska_SS_20212022_denni.pdf (165,3 kB) 

Prihlaska_SS_20212022_talent.pdf (138,9 kB) 
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