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INFORMACE RODIČŮM VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ K PŘIHLÁŠKÁM 
 

 

Předkládáme informaci k organizaci přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do prvního ročníku vzdělávání ve 

středních školách a gymnáziích (dále jen SŠ) se zaměřením na přihlášku(y). 

 

Uchazeč má možnost podat přihlášku na dvě střední školy (nebo na dva obory vzdělání v rámci jedné školy). 

Odkazy na podrobnější informace (MŠMT, Cermat) jsou uvedeny i na webových stránkách školy. 

 

Základní dokumentaci přijímacího řízení tvoří:  

 Přihláška (žák může podat 2 přihlášky do I.kola přijímacího řízení bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem SŠ)  

 Popř. přílohy k přihlášce (např. dle §1, odst.1h vyhlášky č. 353/2016 Sb.) 

 Zápisový lístek  
 

Organizace přijímacího řízení na SŠ se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání) v aktuálním znění – dále jen vyhláška.  
 

Konkrétně k vyplňování SŠ:  

Pořadí škol na obou přihláškách bude stejné, tj. obě přihlášky budou stejnopisy (viz §1, odst. 6 vyhlášky). 

 

Díl A - vyplňte všechny požadované údaje – doporučeno hůlkovým písmem. 

 

Nezapomeňte na datum a podpisy žáka (uchazeče) a zákonného zástupce. 

 

Od 1. 2. 2022 budou (by měla být) na stránkách všech SŠ zveřejněna kritéria přijímacího řízení případně s dalšími 

informacemi, které se přijímacího řízení na dané SŠ týkají. Zde budou jistě též uvedeny termíny přijímacího řízení. 

 

Díl B - známky a průměry jsou již doplněny a potvrzeny ředitelem školy. 

Pozn.: Průměr za jednotlivá klasifikační období počítáme dle metodiky, tj. ze všech předmětů učebního plánu 

uvedených na přední straně vysvědčení (mimo chování) na 2 desetinná místa (matematické zaokrouhlování).  

Pokud přikládáte k přihlášce přílohy, uveďte jejich počet na formuláři přihlášky pod známkami (pod průměry 

za jednotlivá klasifikační období), popř. políčko proškrtněte. 

 

PŘIHLÁŠKU  ZAŠLETE  NA  ADRESY  STŘEDNÍCH ŠKOL  DO  28. ÚNORA 2022. 

 

V případě, že přihlášku pokazíte, vyměníme v podstatě obratem pokaženou za novou („kus za kus“). 

 

Při jakýchkoli nejasnostech: 

- kontaktujte školu, nejlépe SŠ, o kterou žák projevil zájem, popř. MŠMT 

- popř. domluvte si individuální konzultaci s vedením naší školy, kdy nabízíme konzultaci ke správnosti vyplněných 

přihlášek ještě před tím, než je na dané školy odešlete. 
 

Přejeme správnou volbu a bezproblémové přijetí. 

            

    V Praze dne 28.1.2022                                                                                                     M.Veselíková, v.r. 

 

Přílohy:  2 x tiskopis přihlášky    

   1 x zápisový lístek  + příloha – informace  (nejen)  k zápisovému lístku (z druhé strany této informace) 

   1 x tiskopis k vyplnění pro naši ZŠ (SŠ, na které jste podali přihlášky) 


