
Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2022/2023 

Vážení rodiče,   

- ze zákona máte nárok na podání dvou přihlášek v prvním kole 

- žákům vydám k datu vysvědčení přihlášky s vyplněnými známkami, přední stranu si vyplňujete sami 

- vždy dbejte na správný název školy, název oboru a jeho kód, další údaje 

- pořadí škol se píše na obě přihlášky stejné, zároveň ale pořadí není ukazatelem priority 

- příslušné údaje najdete v brožurce Atlasu školství, kterou jsem předala žákům na začátku listopadu, či na 

webových stránkách Moravskoslezského kraje nebo na samotných www stránkách středních škol 

- v případě volby školy mimo region doporučuji stránky http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly  

- od ledna 2019 funguje při Úřadu práce ČR v Havířově Informační a poradenské středisko pro volbu povolání 

- v informacích u vybrané střední školy v Atlase školství/na webu jednotlivých SŠ najdete, zda je nutné potvrzení 

lékaře o zdravotní způsobilosti, školy mají na svých stránkách tento formulář ke stažení, ten je pak součástí 

přihlášky  

- děti se specifickými vzdělávacími potřebami - pokud  hodláte nárokovat specifické uzpůsobení 

testů odpovídající jejich potřebám, je nutné tento požadavek předložit střední škole spolu 

s přihláškou včetně doporučení příslušného školského poradenského zařízení 

- přihláška musí být Vámi podána na střední školu nejpozději do 1. března 2022 

- do 14 dnů před konáním jednotných přij. zkoušek Vám přijde dopis s informacemi o místě konání zkoušek, 

podmínkách přijetí, způsobu oznámení o přijetí/nepřijetí 

- žáci, kteří se hlásí se na maturitní obory, konají přijímací zkoušky z ČJ a M dne  12. dubna a 13. dubna 2022, 

nematuritní obory zkoušky nekonají  

- !!! v prvním termínu koná uchazeč zkoušku na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu 

na škole uvedené ve druhém pořadí 

- uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně 

nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu 

(10. a 11. května 2022) 

- na přihlášce je kolonka Termín školní přijímací zkoušky - nesouvisí s jednotným datem viz výše - pokud ředitel 

SŠ nestanovil ještě další vlastní školní zkoušku, nechávejte prázdné 

- po úspěšném přijetí je nutné střední škole dodat do 10 dnů tzv. zápisový lístek, kterým se žák přihlašuje ke 

studiu, při ztrátě zápisového lístku je nutno podat žádost o nový včetně prohlášení o nezneužití prvního 

znehodnoceného/ztraceného 

-  pokud je žák neúspěšný v prvním kole přijímacího řízení, má nárok na libovolný počet přihlášek do druhého 

kola, dále je možnost podat odvolání do 3 dnů od vyrozumění o nepřijetí 

- prezentace k přijímacímu řízení (termíny, přihlášky, zápisové lístky, odvolání) – webové stránky školy – 

informace – volba povolání 
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