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*Maximálně 2 přihlášky 

*Pozvánka na přijímací zkoušku 14 dní předem

*Nepřítomnost na přijímací zkoušce musí být 
omluvena do 3 dnů

*Výsledky přijímacího řízení až po obou termínech

*Nepřijatí jsou informováni dopisem 

*Dopis o rozhodnutí  max 5 dní na poště – považován 
za doručený

*Zápisový lístek odevzdat na SŠ do 10 prac. dní ode 
dne rozhodnutí na vybranou školu



*

*Výstava  „Škola 2021“ 

*Atlas školství (každý žák dostal)

*www.atlasskolstvi.cz

*Nástěnka 2.patro

*Výchovná poradkyně

*Dny otevřených dveří SŠ

*Internetové stránky konkrétní školy

http://www.atlasskolstvi.cz/


*

*Vyplní se obě přihlášky stejně

*Nepište gumovacím perem

*Vyplní se na ní obě školy - pořadí škol se 

nezaměňuje

*V jakém pořadí jsou napsány školy na přihlášce, v 

takovém žák půjde na PZ

*Žák (rodiče) vyplní pouze první stranu

*Pole „Termín školní přijímací zkoušky“ vyplňuje 

uchazeč pouze v případě, že ředitel SŠ vyhlásil 

kromě jednotné přijímací zkoušky i další zkoušku 

(např. obecné studijní předpoklady, zkouška z cizího 

jazyka atp.). Toto pole neslouží pro určení 

termínu konání jednotné přijímací zkoušky, ten 

je určen výhradně podle pořadí škol na přihlášce.



*

*Pokud je nutná PLP (povinná lékařská 
prohlídka), kolonku vyplní obvodní lékař            
(poplatek)

*Druhou stranu vyplní a potvrdí (kromě zájmů a 
soutěží) základní škola

*Prosíme, netiskněte druhou stranu, pokud si 
budete přihlášky vyplňovat v PC

*Žák s podpůrnými opatřeními vyplní jejich 
stupeň a u maturitních oborů si v PPP vyžádá 
formulář na úlevy při přijímací zkoušce



*

*Vyplněné (první stranu) vrátí do 10. února zpět 

výchovné poradkyni (nejpozději)

*Nejpozději do 21.února předá škola obě 

přihlášky (po vyplnění údajů o prospěchu) zpět 

žákům

*Do 1. března musí být obě přihlášky odeslány 

(rozhoduje razítko pošty), lze odnést na SŠ i 

osobně



*

*Další informace na www.cermat.cz   

*https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-

prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-

vyplneni-prihlasky-na-ss 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss


*

*Přijímací zkoušky společnosti Cermat pro 

všechny státní školy, které nabízejí maturitní 

studium

*1. termín: 12.dubna (19.4.2022 víceletá 

gymnázia)

*2. termín: 13.dubna 

*Náhradní termíny v 10. + 11.května



*

*Leden: rozdání  přihlášek (lze stáhnout z webu 

a vyplnit na PC – jen 1.stranu))

*11. únor: vrácení přihlášek výchovné poradkyni

*21. únor: vrácení přihlášek žákům

*1. březen: poslední možnost odevzdání 

přihlášek na SŠ (poštou či osobně)

*15.březen: rozdání zápisového lístku

*12. + 13. dubna: přijímací zkoušky



*

* Zájem žáka

* Studijní výsledky – opravdu musí mít všichni maturitu?

*Umí se učit

* Časové možnosti – dojíždění (návaznost spojů, bude 
muset omezit kroužky?)

*Ubytování – samostatnost a režim internátu

* Finanční možnosti rodiny (bohužel) – učebnice, sešity, 
pracovní pomůcky, pracovní oblečení a boty, cestovné, 
stravné, platba za ubytování

* Pravděpodobnost budoucího uplatnění - vliv robotizace, 
digitalizace - celoživotní vzdělávání, častější změny 
pracovních pozic



*

*Hodně štěstí 

*Silné nervy


