
 

JAK POSTUPOVAT PO VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

 
 

V případě konání jednotné přijímací zkoušky zpřístupní CERMAT ředitelům škol 

hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce do 28. dubna 2022. Ředitelé škol pak 

ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 

2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Cermatem. 
 

Pokud se jednotné přijímací zkoušky ve škole konat nebudou, nebo se bude konat 

pouze školní přijímací zkouška, budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny v období  

od 22. do 30. dubna 2022. 

 

 

SDĚLENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ:  
 

 ředitel SŠ ukončí hodnocení a zveřejní pod registračním číslem výsledky přijímacího 

řízení na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup  
 

 zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena, 

přijatým uchazečům se písemné rozhodnutí nezasílá 
 

 zákonným zástupcům nepřijatých žáků odešle ředitel SŠ písemné rozhodnutí o 

nepřijetí 
 

 rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit zákonnému zástupci 

nezletilého uchazeče, se ukládá na poště po dobu 10 dnů, pak je považováno  

za doručené 
 

 ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí lze podat 

odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení  
 

 

 odvolání podá zákonný zástupce písemně s odůvodněním nesouhlasu u ředitele školy, 

který odvolání, stanovisko školy a dokumenty týkající se přijímacího řízení předá 

odvolacímu orgánu, který ve věci rozhodne, musí tak učinit nejpozději do 30 dnů od 

doručení odvolání 
 

 odvolacím orgánem je pro přijímací řízení ve veřejných, soukromých i církevních 

školách příslušný krajský úřad (pro Prahu Magistrát hlavního města Prahy)   

 

 

INFORMACE  K  ZÁPISOVÉMU LÍSTKU (ZL) 
 

 po oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole slouží ZL  

k potvrzení zájmu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané 

střední škole 
 

 osobní údaje o uchazeči a jméno zákonného zástupce na ZL musí být totožné  

s údaji na přihlášce 
 



 každý uchazeč o vzdělání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení  

pro následující školní rok, obdrží pouze jeden ZL 
 

 

 v případě ztráty nebo zničení ZL se vydává na základě písemné žádosti  

bez zbytečného odkladu náhradní ZL. Součástí žádosti o vydání náhradního 

zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že 

původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole. Formulář žádosti 

lze vyzvednout u výchovné poradkyně nebo u administrativní pracovnice školy. 
 

 do zápisového lístku se vyplní pouze údaje o SŠ, na kterou je uchazeč přijat a 

kde bude odevzdávat ZL 

 

 

Postup při odevzdávání zápisového lístku: 
 

 svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním ZL řediteli školy, který rozhodl  

o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí o přijetí! 
 

 ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán  

k přepravě provozovateli poštovních služeb 
 

 ZL lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. 
 

To neplatí v případech kdy: 

a) chce uchazeč uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě 

kladného odvolání, tzn. ZL odevzdá v druhé škole, kde pak následně předloží 

kladné rozhodnutí o přijetí a zápisový lístek mu bude vrácen. Není přitom 

rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.  
 

b) uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů  

s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické“ 

střední škole.  

 

 

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: 

 střední školy, které nenaplní novými uchazeči své 1. ročníky v prvním kole, vyhlásí 

druhé kolo, případně i další kola přijímacího řízení. To je příležitost pro všechny 

nepřijaté, aby štěstí zkusili znovu. 
 

 pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí tuto informaci 

bezprostředně místně příslušnému krajskému úřadu i s počty volných míst  

do jednotlivých oborů 
 

 kde najdete informace o dalších kolech přijímacího řízení ve středních školách: 

a) na webových stránkách krajského úřadu, které jsou jediným zdrojem se 

souhrnným přehledem škol a oborů s volnými místy v daném kraji, včetně 

nových termínů pro případnou zkoušku a informace, z čeho se bude skládat 



Informace jsou zveřejňovány průběžně, takže se vyplatí webové stránky 

sledovat opakovaně. 

Hlavní město Praha: https://skoly.praha.eu/88741_Informace-o-prijimacim-rizeni-na-
stredni-a-vyssi-odborne-skoly-pro-skolni-rok-2022-2023 

 

b) na webových stránkách jednotlivých středních škol, kde se uvedená volná místa 

týkají pouze konkrétní školy 
 

c) na portále www.atlasskolstvi.cz, ve vyhledávacím filtru lze zadat volbu 

„zobrazovat pouze školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení“. Dále je možné 

filtrovat regionálně, tedy získat přehled, které školy v konkrétním 

městě/okresu/kraji umožňují podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení. 
 

 

 žák si může podat libovolný počet přihlášek, v každé přihlášce se uvádí  

již jen jedna škola 
 

 přihlášky s potvrzením prospěchu vytiskne škola - počet přihlášek a další informace 

nahlásí žák nebo zákonný zástupce zástupkyni ředitele Mgr. Z. Vinařové osobně, 

nebo mailem: vinarova@zsburesova, tel. : 286 880 955  
 

 při přijímacím řízení se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími 

výjimkami:  

a) uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek  

b) nekoná se jednotná zkouška 

c) na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání  

d) pokud je ředitelem stanovena školní přijímací zkouška, škola vyhlašuje jen 

jeden termín, je nutné si pohlídat, aby se v různých školách nepřekrývaly 

e) zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní   

způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali 

f) i v dalších kolech je nutné při přijetí potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním 

zápisového lístku.  

 

 

Podrobné informace o přijímacím řízení na SŠ: 
 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

 
 

výchovná poradkyně PaedDr. Renata Hochová 

 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat:  

tel. 286 880 955, l. 25, e- mail: hochova@zsburesova.cz  
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