
POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY (SŠ) 
- na SŠ si v 1. kole přijímacího řízení můžete podat maximálně 2 přihlášky, obě přihlášky musí být stejné 

- termíny podání přihlášek na SŠ pro obory bez talentové zkoušky do 1. března 2022,  

-                                                           pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021. 

- kritéria pro přijetí na SŠ stanovuje ředitel dané školy, podmínky přijímacího řízení musí každá školy zveřejnit 

nejpozději do 31. 10. 2021 pro obory s talentovou zkouškou, do 31. 1. 2022 pro obory bez talentové zkoušky 

- ZŠ Klimkovice bude přihlášky vydávat poté, co zákonný zástupce s uchazečem vyplní v programu Bakaláři 

identifikační údaje - IZO středních školy a kód oboru zvolené středních školy – viz Atlas školství nebo webové 

stránky SŠ. POSTUP: Bakaláři – volba následné školy -1. IZO školy (zpravidla 9 číslic) + kód oboru (bez pomlček a 

lomítek, zpravidla 7-8 znaků), 2. IZO školy + obor  

- prospěch a průměry vysvědčení (2. strana přihlášky) kontroluje na přihlášce třídní učitel 

- zkontrolovaný a podepsaný tiskopis přihlášky odevzdají žáci třídní učitelce do 11. 2. 2022, u SŠ s talentovou 

zkouškou do 15. 11. 2021 

- nezapomenout - vždy podpis uchazeče a zákonného zástupce (i když má uchazeč 15 let) 

- pokud střední škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je třeba nechat potvrdit přihlášky u lékaře –  

- přikládá se jako příloha  

- doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího 

řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami - přikládá se jako příloha 

- správně vyplněnou přihlášku se všemi náležitostmi potvrdí ředitelka ZŠ Klimkovice 

- poté rodiče zajistí doručení přihlášky na zvolenou střední školu nejpozději do 1. března 2022 (do 30. 11. 2021) – 

zaslat doporučeně nebo osobně (doklad o převzetí) 

- pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel střední školy uchazečům nejpozději 7 dnů před jejím konáním 

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR realizuje i v letošním roce jednotné přijímací zkoušky z českého 

jazyka a matematiky pro uchazeče o studium na čtyřletých, šestiletých a osmiletých studijních oborech s 

maturitou 

- zkušební testy vytváří a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) 

- TERMÍNY PŘIJÍMACÍH A TALENTOVÝCH ZKOUŠEK: 

- termíny konání talentové zkoušky na střední škole: od 2. 1. do 15. 2. 2022 

- termíny konání talentové zkoušky na konzervatoři: od 15. 1. do  31. 1. 2022 

- TERMÍNY JEDNOTÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK: 

- 1. kolo přijímacího řízení  

čtyřleté obory vzdělávání 

1. termín: úterý 12. dubna 2022 

2. termín: středa 13. dubna 2022 

obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

1. termín: úterý 19. dubna 2022 

2. termín: středa 20. dubna 2022 

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělávání: 

1. termín –  úterý 10. května 2022 

2. termín – středa 11. května 2022 

- v 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat 1 zkoušku jednou na každé přihlášené škole nebo do 

každého přihlášeného oboru vzdělání, přičemž pro rozhodnutí o přijetí se využije lepší výsledek z jednotného 

testu z matematiky a českého jazyka   

- SŠ zveřejní rozhodnutí o přijetí studenta, následně předáváte zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů od 

termínu oznámení 

- zápisový lístek obdrží žáci naší ZŠ do 15. 3. 2022, lze uplatnit jen jednou 

- více informací: 

         https://www.atlasskolstvi.cz – databáze SŠ 

                   http://www.infoabsolvent.cz – informační systém o uplatnění absolventů škol 

                   http://www.nuv.cz – Národní ústav pro vzdělání 

   http://www.msmt.cz – informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchov 

   http://www.msk.cz  - Moravskoslezský kraj – informace o volných místech na SŠ a konzervatořích 

   http://www.cermat.cz – informace k přijímacím zkouškám 

 

- konzultace po předchozí domluvě – petra.rehackova@zsklimkovice.cz, hana.skutova@zsklimkovice.cz 

https://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.nuv.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.msk.c/
http://www.cermat.cz/


 

 

 


