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Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023 

pro 1. kolo přijímacího řízení 

 

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve 

školním roce 2021/2022 uskuteční v polovině dubna, náhradní termíny pak v první polovině 

května.  

Časový harmonogram zkoušek stanoví CERMAT 

 

 

Konání jednotných testů 

Ředitel školy zašle uchazečům pozvánku k vykonání jednotné zkoušky v řádném 

termínu nejpozději 14 dnů před termínem této zkoušky. Pro náhradní termín pak ředitel školy 

zašle pozvánku uchazečům nejpozději do 7 dnů před termínem určeným pro jeho konání. 

 

Didaktické testy jednotné přijímací zkoušky 

Didaktické testy jednotné přijímací zkoušky se konají z předmětu matematika a její aplikace a 

předmětu český jazyk a literatura. 

 

Výsledky přijímacího řízení 

Součástí celkového hodnocení přijímacího řízení jsou: 

1. výsledky jednotné přijímací zkoušky – součet bodů z písemného testu z českého jazyka 

a literatury a písemného testu z matematiky 

2. výsledky vzdělávání uchazeče na základní škole 

3. hodnocení za chování 

4. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

 

 

 

Vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů je 

formou vydání seznamu přijatých uchazečů.   

Rozhodnutí o nepřijetí zasílá střední škola doporučeně poštou; rozhodnutí, které nelze doručit, 

se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. 

OBOR 
VZDĚLÁNÍ  

1. ŘÁDNÝ 
TERMÍN  

2. ŘÁDNÝ 
TERMÍN  

1. 
NÁHRADNÍ 
TERMÍN  

2. 
NÁHRADNÍ 
TERMÍN  

Čtyřleté obory a 
obory 
nástavbového 
studia  

12. dubna 
2022  

13. dubna 
2022  

10. května 
2022  

11. května 
2022  
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Potvrzení nástupu na SŠ – odevzdání zápisového lístku 

Zápisový lístek (ZL) obdrží žáci zároveň s přihláškami – ZÁPISOVÝ LÍSTEK slouží k 

potvrzení nástupu na střední školu, na doručení ZÁPISOVÉHO LÍSTKU na střední školu je 10 

pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí.  

Pokud žák neodevzdá zápisový lístek v zákonné lhůtě, rozhodnutí o jeho přijetí pozbývá právní 

platnosti. 

 Zápisový lístek nelze vyžádat zpět, pokud ho žák odevzdá na střední školu, novela školského 

zákona to neumožňuje.  

Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho 

odvolání úspěšné (novela § 60a odst. 7 školského zákona).  

Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není 

rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat. Žákem střední 

školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro nějž byl přijat do oboru vzdělání a pro 

který předložil škole zápisový lístek. 

 

Odvolání  

Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních 

dnů od doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy ředitel střední školy 

rozhodnutí již vydal (tzn. buď předal písemné vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání 

k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal ve 

střední škole nebo vyzvedl na poště) odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem 

nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem. 

 

 

 

 

V Žatci dne 3. 1. 2022    Ing. Hana Anežka Lýrová 

ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 


