
O PŘIHLÁŠKÁCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

Přihlášky na školy s talentovou zkouškou 

Deváťáci, kteří uvažují o střední škole, která vyžaduje talentovou zkoušku, mají na 

podání přihlášky čas do konce listopadu. Na ostatní střední školy se stačí přihlásit do 

prvního března 2021. 

Každý z uchazečů muže podat dvě přihlášky na obor s talentovou zkouškou, a poté 

ještě další dvě na ostatní střední školy.  Žák, který si podá dvě přihlášky na SŠ s 

talentovou zkouškou, si může podat další dvě přihlášky na SŠ bez talentové zkoušky, 

tedy celkem 4 přihlášky. Povinnou součástí přijímacího řízení do všech maturitních 

oborů je opět jednotná přijímací zkouška, výjimku mají právě obory s talentovou 

zkouškou, avšak kromě gymnázií se sportovní přípravou. Zde musí uchazeči 

jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky absolvovat také.  

To podstatné o jednotných přijímačkách na SŠ 

Letos již pátým rokem jsou povinni všichni žáci 9. tříd, kteří chtějí studovat na střední 

škole či gymnáziu, skládat jednotnou přijímací zkoušku. Tato jednotná zkouška je 

připravována státní společností CERMAT (pod dohledem MŠMT) a skládá se z 

didaktického testu z českého jazyka a z matematiky. 

Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory 

nástavbového studia a pro sportovní gymnázia. 

Uchazeč má možnost podat přihlášku na dvě střední školy (nebo na dva obory 

vzdělání v rámci jedné školy), přičemž může konat jednotnou zkoušku na každé z 

těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek 

každého testu z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pokud se žák nebude 

v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak 

bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním. 

Minimální hranice úspěšnosti u přijímacích zkoušek není stanovena, školy si kritéria 

pro přijetí stanovují samy zpravidla do konce ledna. 
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Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek na SŠ (CERMAT testů) ve 

školním roce 2021/22 

Poté, co zpřístupnění CERMAT hodnocení uchazečů školám, mají školy dva 
pracovní dny na to, aby zveřejnily seznam přijatých uchazečů. 

Vyhlášení výsledků probíhá takto: 
 u přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů 

 u nepřijatých uchazečů škola zasílá poštou písemné rozhodnutí 

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí je nutné, aby 

uchazeč podal zápisový lístek (ten Vám vydá Vaše ZŠ nejpozději do 15. března 

2022), kterým potvrzuje svůj zájem o školu. Musí tak učinit do 10 pracovních dnů, 

jinak bude jeho místo uvolněno žákům, podali odvolání. 

Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o nepřijetí – po 

doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné, aby žák podal odvolání o rozhodnutí o 

nepřijetí. Odvolání je nutné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení 

rozhodnutí o nepřijetí, a to formou doporučeného psaní nebo do datové schránky 

školy (pozor – na podání e-mailem nebude brán zřetel). Odvolání doporučujeme 

podat ihned, pokud nejste uvedeni na seznamu přijatých uchazečů, není nutné čekat 

na doručení rozhodnutí o nepřijetí. 
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Kalkulace celkového hodnocení přijímací zkoušky na SŠ 

Oproti běžným testům na ZŠ jsou státní přijímací zkoušky jiné i v tom, že na každý 

předmět má žák 2 pokusy (pokud se hlásí na dvě školy). Počítá se mu lepší výsledek 

z testu z každého předmětu. 

Výsledky přijímacího řízení 

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu 

stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči 

při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých 

uchazečů a nepřijatých uchazečů nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých 

uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. 

Zápisový lístek 

Svůj úmysl vzdělávat se na SŠ potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to 

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední 

škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto 

uchazeče ke vzdělávání v dané střední 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, nebo pokud 

byl přijat na školu s talentovou zkouškou. 

VZORY PŘIHLÁŠEK NA SŠ – v dalších přílohách. 
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