
INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  

 

ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách  

ve Zlínském kraji pro školní rok 2021/2022 

 

❑ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
dále jen školský zákon, podle nové vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 
střednímu vzdělávání, v platném znění a podle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Novelizace vyhláškou č.233/2020 Sb., s účinností 
od 6.5.2020 a novelizace vyhláškou č. 200/2021 Sb., s účinností od 1.9.2021 

 

 Střední školy 

Přijímání uchazečů ke vzdělávání na střední školy je správním řízením, které se řídí ustanovením § 59 

až § 62 školského zákona a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Uvedená ustanovení školského zákona a vyhlášky se vztahují na střední školy všech zřizovatelů.  

 

V 1. kole přijímacího řízení platí: 

 

• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 
2021 

• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. 
března 2022 

• uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory 
vzdělání bez talentové zkoušky, školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve 
stejném pořadí 

• termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou pro obory 
skupiny “82“ a Gymnázia se sportovní přípravou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 
2022, pro konzervatoře od 15. do 31. ledna 2022 

• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělávání bez talentové zkoušky a bez maturitní 
zkoušky je stanoven v pracovních nech v období od 22. do 30. dubna 2022 

• přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělávání bez talentové zkoušky se 
konají v pracovních dnech v období od 12.do 28. dubna 2022, v tomto termínu se rovněž koná 
jednotná zkouška do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou 

• v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní 
přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její 
aplikace, s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité 
umění, a to pro všechny formy vzdělávání v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání. Ředitel školy může stanovit také školní přijímací zkoušku; 

• přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů 
zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum); 

• jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, 
ve 2 termínech, uchazeč může v prvním kole přijímacího řízení konat jednotnou přijímací 
zkoušku dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním 
pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí, nebo ve škole uvedené 
uchazečem podle § 62 odst. 7 věty druhé (přihláška do oboru s talentovou zkouškou); 

• jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně středním školám, a to nejpozději 
28.dubna 2021; 

• střední školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií 
přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče 
nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou 
nejméně 40 %; 

• Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro 
vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2,nelze 



v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za 
druhé pololetí školního roku 2019/2020 

• Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání 
seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo 
přijímacího řízení se u oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění uskuteční v termínu od 5. 
od 15. února 2022;u oboru bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu 
od 22.do 30. dubna 2022, resp. koná-li se školní přijímací zkouška, tak do dvou pracovních dnů po 
konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou a oboru Gymnázium se 
sportovní přípravou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů 
Centrem školám 

• úprava podmínek cizincům a osobám pobývajícím dlouhodobě v zahraničí při konání přijímací 
zkoušky je stanovena v § 20 odst. 4 a § 60b odst. 5 zákona, a také v § 14  vyhlášky;  

• je umožněno promíjet přijímací zkoušku z češtiny osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole 
mimo území České republiky (dosud bylo toto promíjeno jen osobám, které nebyly občany ČR). Při 
přijímacím řízení se u těchto osob ověřuje znalost pohovorem. 

• úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami je stanovena v § 60b odst. 
4 zákona, a také v § 13 vyhlášky; 

• podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání); 

• vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou 
zveřejnění seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům 
nejdříve 22. dubna; 

• po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu odevzdáním zápisového lístku přijatým 
uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat 
uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, zkráceného a nástavbového studia); 

• vydávání zápisového lístku základní školou  

 

 

Podávání přihlášek  

Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2021/2022 se podávají na tiskopisech, které 

stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky (na jeden obor v konkrétní škole 

se podává pouze jedna přihláška). I v letošním školním roce je možné podat jednu přihlášku v originále 

a druhou zkopírovat jako stejnopis s tím, že podpis uchazeče, zákonného zástupce, lékaře a ředitele 

ZŠ včetně všech razítek musí být na obou přihláškách v originále. 

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení odevzdá zletilý uchazeč nebo 

zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy. U uchazečů s nařízenou 

ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku 

ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. O této skutečnosti musí ředitel 

školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy neodkladně informovat 

zákonného zástupce tohoto žáka. 

 

Další kola přijímacího řízení 

Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků, 

přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení s výjimkou povinnosti stanovit 2 

termíny školní přijímací zkoušky. Součástí vyhlášení dalších kol je informace, zda výsledky jednotné 

zkoušky budou započítávány do kritérií přijímacího řízení. 

Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat 

přihlášky ke vzdělávání. 

V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit výsledky jednotné zkoušky, 

současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali. 



Školní přijímací zkouška pro další kola přijímacího řízení se koná v termínu stanoveném ředitelem školy, 

nejdříve však 14 dní po vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení. Pozvánku pro toto další kolo zasílá 

ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před zkouškou. 

Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další 

kolo vyhlásil.  

Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a dokládá potřebnými doklady) stejným způsobem jako v kole 

prvním, s tím rozdílem, že v tiskopise přihlášky se vyplňuje vždy jen jedna vybraná škola, na niž se 

přihláška podává. 

Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně Odboru školství, mládeže 

a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje počet volných míst v jednotlivých oborech a formách 

vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst 

v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

Tyto informace budou umístěny na stránkách Informačního a vzdělávacího portálu školství 

Zlínského kraje www.zkola.cz v sekci přijímací řízení. 

 

Náhradní termín 

Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast 

řádně písemně omluví řediteli příslušné střední školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro 

přijímací zkoušku, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví 

ředitel školy. Zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce od stanoveného řádného 

termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky. 

 

Přijímání do prvního ročníku víceletých gymnázií 

Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním 

roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník nižšího stupně osmiletého 

gymnázia nebo druhý ročník osmileté konzervatoře, do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého 

gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. Do 

1. ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo 

osmiletého gymnázia. 

Termíny JPZ 

1.termín: 12.dubna 2022 (4leté obory) 

   19.dubna 2022 (6letá a 8letá gymnázia) 

2.termín: 13.dubna 2022 (4leté obory) 

    20.dubna 2022 (6letá a 8letá gymnázia) 

Náhradní termíny (všechny obory vzdělávání): 

1.termín: 10.května 2022 

2.termín: 11.květná 2022. 

 

http://www.zkola.cz/

