PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
Veškeré informace k přijímacím zkouškám na střední školy naleznete na stránkách MŠMT
Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

Termíny pro podání přihlášky
1. do 30. listopadu 2021 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (přihláška s modrým
podtiskem)
2. do 1. března 2022 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým
podtiskem)
Tiskopisy přihlášek na SŠ | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)
Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je
možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. Návod pro její vyplnění
naleznete na stránkách MŠMT - Návod pro vyplnění přihlášky na SŠ | Jednotná přijímací zkouška

(cermat.cz)
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího
řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší
informace naleznete na stránkách MŠMT - Úpravy podmínek přijímacího řízení | Jednotná

přijímací zkouška (cermat.cz)
V případě, že uchazeč hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou a zároveň na jiný
maturitní obor, musí při vyplňování přihlášky dodržovat specifická pravidla - Specifika přijímacího

řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou (cermat.cz)

Jednotná přijímací zkouška 2022
Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech
maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní
přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.
Aktuální informace k celkové podobě přijímacího řízení naleznete v dokumentu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.

Jednotná přijímací zkouška 2022│Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

Termíny jednotné přijímací zkoušky
Čtyřleté obory vzdělání
1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené
obory vzdělání na dny:
1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2022
2021_Sdeleni_o_terminech.pdf (cermat.cz)

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat
ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a ve
druhém termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy
neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč
podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může
jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou.
V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu 2021 do oboru/oborů Gymnázium se sportovní
přípravou (na přihlášce s modrým podtiskem), a do 1. března 2022 podá další přihlášku/přihlášky
do oboru/oborů s jednotnou přijímací zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku ve
škole/školách, kde se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Toto pravidlo platí i v
případě, kdy uchazeč na sportovním gymnáziu nevykoná úspěšně talentovou zkoušku.

Podání omluvy
Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci
apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou
konat zkoušku v náhradním termínu.

Výsledky jednotné přijímací zkoušky
Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce nejpozději 28.
dubna 2022. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých
uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Výsledky JPZ │Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)
Zápisový lístek
Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zápisový lístek obdrží žáci 9. třídy
ve škole). Podání zápisového lístku řediteli školy │Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

Doporučujeme navštívit festivaly vzdělávání, které se budou konat:
21. října 2021 – Veletrh vzdělávání Didacta, SPŠ Třebíč, 9.00 -18.00 hodin,
3. listopadu 2021 – Velké Meziříčí, Jupiter club, od 15.00 hodin,
11. listopadu 2021 – Žďár nad Sázavou, Dům kultury, 8.00 - 17.00 hodin,
12. listopadu 2021 – Jihlava, DKO, 8.00 – 18.00 hodin.

