NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
- ke stažení na webových stránkách naší školy www.zsnadrazi.cz, vlevo v sekci ŠPP-poradce

1. Kde hledat informace o středních školách (SŠ) a nabízených
oborech?
Akce:
• BURZA ŠKOL v Českém Krumlově (prezentace středních škol, odborných učilišť
a firem) – naši žáci 8. a 9. ročníků se zúčastní v rámci školního vyučování – 19.
10. 2021.
• Výstaviště České Budějovice a.s. pořádá 4. – 6. listopadu 2021 výstavu
VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2021, která každoročně probíhá v listopadu a je určená
zejména žákům 9. tříd a jejich rodičům. Tuto akci nebude naše škola organizovat,
ale doporučujeme ji navštívit. Vzdělání a řemeslo | Výstaviště České Budějovice a.s. (vcb.cz)

• Základní informace poskytují příslušné střední školy, aktuální informace naleznete na jejich
webových stránkách. Pokud to aktuální situace spjatá s šířením nákazy COVID-19 dovolí,
sledujte termíny Dnů otevřených dveří na školách, které Vás zaujaly. Mnohé školy nabízejí
například workshopy, kde si zájemci mohou vyzkoušet nejrůznější aktivity, anebo přípravné
kurzy, které mohou žákům pomoci se připravit na přijímací zkoušky.
• Všichni vycházející žáci naší školy dostávají začátkem listopadu zdarma brožuru Atlas
školství, kde mohou najít všechny střední školy jihočeského regionu, jejich přesnou adresu,
kódy jednotlivých studijních oborů a další základní informace (termíny dnů otevřených dveří,
počty přihlášených a přijatých žáků v minulém roce apod.).
• Aktuální informace o průběhu přijímacích zkoušek na SŠ naleznete také na internetových
stránkách, které se specializují právě na vzdělávání. Doporučujeme tyto dvě:
https://prijimacky.cermat.cz/ - podrobné informace o vyplňování přihlášek na
střední školu, o jednotné přijímací zkoušce (JPZ), o úpravě podmínek přijímacího
řízení a o výsledcích přijímacího řízení

www.msmt.cz - web ministerstva školství
Doporučujeme sledovat internetové stránky Vámi zvolené školy - najdete tam ty
nejaktuálnější informace týkající se Dnů otevřených dveří i přijímacích zkoušek.

2. Kolik může deváťák podat přihlášek na SŠ?
• V 1. kole přijímacího řízení je možné podat si 2 přihlášky (na jeden obor ve dvou různých
školách nebo na dva různé obory v jedné škole) do oborů s talentovou zkouškou (do konce
vytvořila Mgr. Irena Petráňová, kontakt: petranova@zsnadrazi.cz
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listopadu 2021) a 2 přihlášky (na jeden obor ve dvou různých školách nebo na dva různé obory
v jedné škole) do oborů bez talentových zkoušek (do března 2022). Teoreticky tak může v
prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky.
• Ve 2. kole přijímacího řízení může deváťák podat neomezený počet přihlášek – ne všechny
školy však druhá a další kola přijímacího řízení vypisují!

3. Do kdy je nutné přihlášku na SŠ podat?
• do 30. listopadu 2021 – do oborů s talentovou zkouškou
• do uměleckých oborů v konzervatořích (např. obor Hudba)
• do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny oborů
82 Umění a užité umění (např. obor s maturitou Užitá malba, obor
s vyučením Umělecký kovář a zámečník)
• do 4, 6 a 8letých oborů Gymnázia se sportovní přípravou
• do 1. března 2022 - do oborů bez talentové zkoušky

4. Kde sežene deváťák přihlášku?
• Přihlášky vytiskne deváťákům výchovná poradkyně pro II. stupeň (Irena Petráňová) u nás ve
škole na ZŠ Za Nádražím 222. Předtím je nutné předat výchovné poradkyni název střední školy
a kód oboru, na který si žák podává přihlášku, a aktualizovat si kontaktní údaje v Bakalářích
(tel. číslo, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa apod.). Vytištěnou přihlášku bude
vydávat výchovná poradkyně žákovi poté, co si s ní domluví schůzku. Žák obdrží instrukce, co
ještě musí do přihlášky doplnit před odesláním na SŠ.

5. Kdo zasílá přihlášku na vybranou SŠ?
• Přihlášky zasílají na příslušné střední školy sami rodiče (ne základní škola) doporučeně
poštou na adresu střední školy nebo podají osobně v kanceláři střední školy.

6. Kdy je nezbytný lékařský posudek v přihlášce?
• Do tiskopisu přihlášky pro daný obor vzdělání se lékařský posudek doplňuje jen v případě,
kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti
uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády. Zpravidla se např. nepožaduje pro obor
Gymnázium.
• Zda na svou přihlášku potřebujete lékařský posudek, to najdete buď v Atlasu školství (pod
zkratkou PLP – povinná lékařská prohlídka: ano/ne), nebo na webových stránkách příslušné
školy.

7. Jak zjistím kritéria přijímacího řízení?
• Ředitel střední školy je povinen stanovit a zveřejnit kritéria prvního kola přijímacího řízení
do 31. října (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou) a do 31. ledna (pro ostatní obory).
• Údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole a také na webových
stránkách střední školy.
vytvořila Mgr. Irena Petráňová, kontakt: petranova@zsnadrazi.cz
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8. Kdy probíhají přijímací zkoušky na střední školy?

9. Jednotná přijímací zkouška (JPZ)
a) Koho se týká JPZ, kdy a kde bude probíhat?
• Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech
maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se
sportovní přípravou).
• JPZ se netýká oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, oborů vzdělání s výučním listem
a oborů se zkráceným studiem. Dále se netýká uměleckých škol a konzervatoří.
Termíny JPZ:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022

b) Co když v termínu jednotných přijímacích zkoušek uchazeč
onemocní?
vytvořila Mgr. Irena Petráňová, kontakt: petranova@zsnadrazi.cz

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
- ke stažení na webových stránkách naší školy www.zsnadrazi.cz, vlevo v sekci ŠPP-poradce

• Pokud se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu
nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu
uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.
• Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené
obory vzdělání na dny:
1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2022

c) Co bude obsahem JPZ?
• Zkouška se skládá ze dvou testů - z českého jazyka a literatury a z matematiky. Všechny
informace týkající se JPZ naleznete na https://prijimacky.cermat.cz/.

d) Budou zvýhodněni žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami?
• Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ
doloží doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ). Mezi úpravy
podmínek přijímacího řízení patří např. navýšení časového limitu pro konání přijímací
zkoušky, využití kompenzačních pomůcek, úpravy učebny a zkušební dokumentace,
využití služeb podporující osoby či možnost alternativního zápisu odpovědí. Konkrétní
úpravy jsou stanoveny v doporučení ŠPZ. Úprava podmínek přijímacího řízení včetně
podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky je plně v kompetenci ředitele příslušné
střední školy.

e) Je výsledek JPZ jediným kritériem, na jehož základě bude
žák přijat?
• Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o
přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího
vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích
zkoušek či pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí
minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %). V souladu
s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit
hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
• Navíc může být součástí přijímacího řízení také „školní“ přijímací zkouška nebo jiné
ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů.

f) Pokud se uchazeč hlásí na dva maturitní obory, bude
skládat JPZ dvakrát - na každé škole zvlášť?
• Ano. Pokud se bude uchazeč hlásit na dva maturitní obory na dvou různých školách
(nebo na stejné škole), bude skládat JPZ dvakrát - na každé škole zvlášť (nebo na jedné
škole dvakrát). Výsledky obou jednotných testů budou vyhodnoceny, žákovi bude
vytvořila Mgr. Irena Petráňová, kontakt: petranova@zsnadrazi.cz
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započítán ten LEPŠÍ výsledek a tento výsledek bude automaticky přeposlán na obě
střední školy (nebo na jednu školu).

g) Kdo pomůže uchazeči s přípravou na JPZ?
• Na naší škole ZŠ Za Nádražím budou otevřeny dva kroužky - Příprava na přijímací
zkoušky z matematiky (500 Kč) a Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka (500 Kč),
které poběží od prosince 2021 do dubna 2022. Jsou vhodné pro všechny deváťáky, kteří
budou podávat přihlášku na maturitní obory.
• Na webových stránkách https://prijimacky.cermat.cz/ naleznete všechny potřebné
informace o organizaci zkoušky, požadavcích na vědomosti a dovednosti žáků a zejména
desítky ilustračních testů a testů z předchozích let konání jednotné přijímací zkoušky, a to
jak pro žáky hlásící se na čtyřleté obory a obory nástavbového studia, tak na víceletá
gymnázia.
• Další webové stránky, které nabízí přípravu na přijímací zkoušky online - www.bclever.cz
nebo www.vlavici.cz.

10. Do kdy musí ředitel SŠ informovat o výsledcích přijímacího
řízení?
• Ve školním roce 2021/2022 Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče z řádného termínu
zkoušky příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního
vzdělávání, do 28. dubna 2022.
Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2
pracovních dnů o zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

11. Jak se uchazeč dozví, jestli byl přijat?
• Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Seznam přijatých uchazečů
(uvedených pod přiděleným registračním číslem), bude pouze zveřejněn ve škole na
přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů.
• Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

12. Co má dělat uchazeč, který obdržel písemné rozhodnutí o
nepřijetí na SŠ?
• Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení,
a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
• Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy
následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje.
vytvořila Mgr. Irena Petráňová, kontakt: petranova@zsnadrazi.cz
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• Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně níže uvedené
náležitosti:
1.
2.
3.
4.

Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal);
Datum;
Odvolání proti nepřijetí ke studiu;
Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na
(název oboru vzdělání a případně kód oboru);
Pozn. Je možné uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno;.
5. Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka;
6. Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka;
7. Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno;
Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a
podepisuje odvolání sám.

13. K čemu slouží zápisový lístek?
• Žák základní školy (uchazeč) jím potvrdí, že chce studovat vybraný obor na dané střední
škole, na který složil přijímací zkoušky. V případě, že byl žák přijat na obě střední školy, vybere
tu, na kterou chce od září chodit. Uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek ve své základní
škole v době podání přihlášky. Uchazeč má povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení
výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem.
• Zápisový lístek nelze ze střední školy stáhnout zpět. Výjimku tvoří případ, že by žák chtěl
zápisový lístek uplatnit na škole, na kterou se dostal až na základě odvolání nebo pokud
uplatnil ZL na některý z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“
střední školu.
• V případě jeho ztráty je nutné písemně žádat o vydání náhradního lístku a doložit čestné
prohlášení, že původní zápisový lístek nebude nikde uplatňován.

14. Co má uchazeč dělat, pokud neuspěl v 1. kole přijímacího
řízení?
• Střední školy, které nenaplní novými žáky své 1. ročníky v prvním kole, vyhlásí druhé kolo
(případně i další kola přijímacího řízení), počet přihlášek není omezen.
• Přehledy o volných místech ve středních školách a nenaplněných oborech naleznete na
školních webových stránkách jednotlivých středních škol - uvedená volná místa se týkají
pouze konkrétní školy. Dále na webových stránkách krajských úřadů - je to jediný zdroj se
souhrnným přehledem škol s volnými místy v daném kraji (pražské školy jsou na webu
Magistrátu hlavního města Prahy). Kromě výčtu oborů budou uvedeny i termíny pro
případnou zkoušku a také informace o tom, z čeho se bude skládat.

vytvořila Mgr. Irena Petráňová, kontakt: petranova@zsnadrazi.cz
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15. Co má dělat deváťák, který stále neví, na jakou střední
školu se bude hlásit?
• Je možné se objednat v Pedagogicko-psychologické poradně v Č. Krumlově (www.pppcb.cz)
na speciální psychologické vyšetření profesní orientace žáka. Počítejte ale s delší čekací dobou
na získání termínu schůzky.
• V Informačním a poradenském středisku Úřadu práce (IPS ÚP) v Českém Krumlově je
možné dostat informace o všech středních školách v regionu i v celé ČR, sdělí vám nároky a
požadavky na jednotlivá povolání i možnosti uplatnění absolventů konkrétních oborů v praxi
(zároveň mají přehled o situaci na trhu práce v regionu i v celé ČR).
• Je možná konzultace s výchovným poradcem pro II. stupeň, termín je vhodné si předem
domluvit, email: petranova@zsnadrazi.cz, mobil: 602 165 588.
• Naše škola uspořádá besedu pro žáky ZŠ k volbě povolání s pracovníkem IPS ÚP v Českém
Krumlově (říjen 2021).
• Umožníme návštěvy náborářů ze SŠ na naší škole (na podzim), ti informují naše žáky o
možnostech studia, požadavcích, náročnosti střední školy a následném uplatnění v praxi).
• Navštívíme BURZU ŠKOL v Českém Krumlově (prezentace středních škol, odborných učilišť
a firem) – naši žáci 8. a 9. ročníků se zúčastní v rámci školního vyučování – 19. 10. 2021.
• Výstaviště České Budějovice a.s. pořádá 4. – 6. listopadu 2021 výstavu VZDĚLÁNÍ A
ŘEMESLO 2021, která každoročně probíhá v listopadu a je určená zejména žákům 9. tříd a
jejich rodičům. Tuto akci nebude naše škola organizovat, ale doporučujeme ji navštívit.

vytvořila Mgr. Irena Petráňová, kontakt: petranova@zsnadrazi.cz

