Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2021 – 2022 pro školní rok 2022 – 2023

Ředitelé SŠ jsou ze zákona povinni uvést podmínky přijímacího řízení na
webových stránkách příslušné školy do 31. ledna 2022 – sledujte proto web.
stránky, informace jsou zde nejpřesnější a závazné.
Lékařské potvrzení není povinné u všech oborů, nutnost potvrzení by měli
ředitelé uveřejnit v podmínkách přijímacího řízení.

Přihlášky na SŠ
Každý uchazeč může zvolit maximálně dvě střední školy nebo dva obory na
jedné střední škole, zákonný zástupce vyplní dvě přihlášky, které budou
vyplněny naprosto stejně, tzn. na obou přihláškách budou školy napsané ve
STEJNÉM pořadí (je možné i udělat kopii)
Na střední školu je uchazeč (jeho zákonní zástupci) odevzdá nejpozději do 1. 3.
2022. Pokud posíláte přihlášku poštou, rozhoduje datum na poštovním razítku
(uznává se i datum 1. 3.) - pošlete doporučeně.
Doporučení - vyžádejte si doklad o odevzdání přihlášky při osobní návštěvě
školy nebo si uschovejte doklad o doporučeném zaslání poštou.

Odevzdávání přihlášek
Žáci přinesou přihlášku výchovné poradkyni nejpozději do 10.2.2022.
(Přihlášky je možné přinést i po jarních prázdninách - nejpozději do 23. 2. 2022,
zvažte však, zda stihnete zajistit případnou lékařskou prohlídku.)

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vedeni v PPP a hlásí se
na maturitní obor, přikládají případné doporučení pedagogicko-psychologické
poradny k přihlášce. (Pokud se hlásí na dva maturitní obory, musí přiložit
doporučení k oběma přihláškám).
Nematuritní obory (učební obory)
Na obory s výučním listem se zpravidla přijímací zkoušky neskládají. Škola při
přijetí uchazeče přihlíží k jeho prospěchu daných ročníků na základní škole.
Jak budou letos probíhat přijímací zkoušky
- bude je dělat na školách v termínu podle pořadí napsaných škol v přihlášce.
1. termín 12. dubna 2022 čtyřleté maturitní obory, 19. dubna 2022 šesti a
osmiletá gymnázia
2. termín 13. dubna 2022 čtyřleté maturitní obory a 20. dubna 2022 šesti a
osmiletá gymnázia.
Tzn. 12. 4. (případně 19. 4.) bude dělat zkoušky na škole, kterou si napíše jako
první v pořadí
a 13. 4. (případně 22. 4.) na škole napsané ve druhém pořadí.
Tyto termíny se neuvádějí na přihlášce, jsou stejné pro celou republiku.

Přijímací zkoušky
Pozvánku na zkoušky by střední školy měly zaslat nejpozději 14 dní před
konáním zkoušky.

Pokud se uchazeč nemůže ze závažného důvodu zkoušky zúčastnit
v předepsaném termínu, je nutné se řádně omluvit (nejpozději do tří dnů od
zkoušky, omluvenka zároveň slouží jako žádost o náhradní termín). Náhradní
termín pro tento školní rok - 1. termín 10. května 2022,
května 2022.

2. termín – 11.

Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
Maturitní obory
Ředitel SŠ vyhlásí do 2. 5. výsledky přijímacího řízení na webových stránkách
školy, veřejně přístupných místech ve škole apod. (Do 28. 4. střední školy
obdrží výsledky zkoušek a do dvou pracovních dnů je zveřejní na webových
stránkách. Protože letos je 28. 4. v pátek, sobota a neděle se nepočítá.)

Obory bez přijímacích zkoušek
Ředitelství příslušné SŠ uveřejní pořadí uchazečů na webových stránkách nebo
na veřejně přístupných místech ve škole apod. V době od 22. 4. - 30. 4. 2021

Zápisový lístek
Do zápisového lístku po rozhodnutí o přijetí vyplní uchazeč školu a obor, který
chce studovat a zápisový lístek odevzdá nejdéle do 10 pracovních dní od data
rozhodnutí o přijetí na příslušnou střední školu. (Podle data na web. stránce,
kde je umístěn seznam přijatých žáků, nečekejte na písemné vyrozumění o
přijetí, často ho střední škola vydává až při odevzdání zápisového lístku).
Zápisový lístek nelze vzít zpět. (Pouze pokud byl uchazeč vzat na školu na
základě odvolání a zápis. lístek podal na druhou školu, je možno vzít lístek zpět
a odevzdat ho na škole, kam byl přijat na odvolání.)

Odvolání
Pokud uchazeč splní podmínky přijímacího řízení (dostatečný počet bodů za
prospěch na ZŠ, úspěšné složení přijímací zkoušky apod.), a přesto není přijat
na studijní obor, lze podat odvolání do 3 pracovních dnů od data, kdy si
uchazeč vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí. (Ředitelé SŠ zasílají poštou).

Shrnutí důležitých termínů

Třídní online schůzka - informace k přijímacímu řízení - 18. 1. 2022
Informace k přijímacímu řízení na web. stránkách SŠ– nejpozději do 31. 1.
2022.
Odevzdání přihlášky na kontrolu a potvrzení známek do ZŠ Kamenice nejpozději do 10. 2. 2022 (eventuelně do 23. 2. 2022)
Odevzdání přihlášky na SŠ – nejpozději do 1. 3. 2022
Státní přijímací zkouška na čtyřleté maturitní obory – 1. termín 12. 4. 2022
2. termín – 13. 4. 2022
Státní přijímací zkouška na 6ti a 8leté obory gymnázií – 1. termín - 19. 4. 2022
2. termín – 20. 4. 2022
Náhradní termín přijímací zkoušky – 1. termín - 10. 5. 2022
2. termín – 11. 5. 2022
Přijímací řízení pro školní přijímací zkoušku - termíny uvedené na web.
stránkách školy

12. - 28. 4. 2022

V případě jakýchkoli dotazů můžete kontaktovat výchovnou poradkyni na
telefonu 561 207 588 nebo raději na adrese lenka.smidova@zskamenice.cz

