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Přijímací zkoušky pro školní rok 2022/2023 

 

Termín odevzdání přihlášek  

Pro čtyřleté obory a šestileté a osmileté obory gymnázií je termín  

v letošním školním roce stanoven do 1. 3. 2022. 

Pro obory s talentovou zkouškou je termín odevzdání do 30. 11. 2021. 

 

Přihláška 

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat 

přihlášku až na dvě střední školy nebo dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.  

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek může uchazeč v prvním kole přijímacího řízení podat navíc až 

dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady 

až 4 přihlášky.  

Při vyplňování tiskopisu se uvádí na obou tiskopisech obě školy, kam se přihlášky odevzdají, 

nebo na jedné škole dva obory vzdělání, na které se uchazeč hlásí. Uvedené pořadí škol je shodné 

na obou tiskopisech. Uvedené pořadí škol neurčuje, které škole dáváte přednost. O volbě školy  

a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku (vydá ZŠ do 15. 3. 2022), 

zápisový lístek je třeba uplatnit do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Tiskopis přihlášky lze stáhnou z internetu a vyplnit ručně nebo elektronicky. 

Pokud si žák přinese napsaný název školy a číselnou identifikaci oboru  

(např. SOŠ a SOU Hlinky, 33-56-H/01 Truhlář), na který se hlásí, vytiskneme mu přihlášku přímo 

z programu Bakaláři a vy pak již jen zkontrolujete správnost uvedených údajů a podáte. 

 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek 

 

OBOR VZDĚLÁNÍ   1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN  1. /2.  NÁHR. TERMÍN 

  

Čtyřleté obory  

a obory nástavbového studia  12. dubna 2022  13. dubna 2022  10. /11. května 2022 

   

Obory šestiletých 

a osmiletých gymnázií  19. dubna 2022  20. dubna 2022  10. /11. května 2022 
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Jednotná přijímací zkouška 

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních 

oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou)  

a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.  

Skládá se z předmětu Český jazyk a literatura (60 min) a Matematika a její aplikace (70 min). 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou mít upraveny podmínky přijímacího řízení na 

základě Doporučení ze ŠPZ, které odevzdají společně s přihláškou. 

Do výsledku přijímacího řízení se započítává pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu testu. 

 

 

 Užitečné odkazy 

 

Přehledy škol 

www.atlasskolstvi.cz 

www.nsp.cz 

www.infoabsolvent.cz 

  

Testy silných stránek 

www.emiero.cz 

www.testmojeplus.cz 

www.cermat.cz 

www.scio.cz 

 

 

Zpracovala 1. 11. 2021: 

Mgr. Barbora Kédlová,  

výchovná poradkyně 

 

 

http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.nsp.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.emiero.cz/
http://www.testmojeplus.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.scio.cz/

