
Přijímací řízení na střední 
školy pro škol. rok 2021/2022



MŠMT:
Opatření obecné povahy - úprava přijímacího řízení, MŠMT ČR (msmt.cz)

kompletní harmonogram: 
Jak tento rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky?, MŠMT ČR (msmt.cz)

jak vyplnit přihlášku:
Návod pro vyplnění přihlášky na SŠ | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

praktické info a VZORY zde: ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou (zsskuhrov.cz)

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-obecne-povahy-uprava-prijimaciho-rizeni?highlightWords=p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss
https://www.zsskuhrov.cz/vychovna-poradkyne


Výborný rozcestník: Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

https://prijimacky.cermat.cz/


Ještě váháte?

Střední školy (infoabsolvent.cz) 
Na tomto odkazu můžete hledat.

Jak rozumět tabulkám?

https://infoabsolvent.cz/Skoly/Seznam?Kraj=CZ052&PosTab=Reg&Vzd=20&NastavKraj=False#filtrForm


Ředitel/ka střední školy musí mít 
přihlášku k tomuto datu na stole.
Posílejte včas, doporučeně, 
uchovejte podací lístek.



Bude školní zkouška?

Jednotné přijímací zkoušky

Školní přijímací zkoušky

Pro nematuritní obory - školy dají vědět

Pro nematuritní obory, začíná běžet 10 dní na 
odevzdání zápisového lístku

Pro maturitní obory, začíná běžet 10 dní na 
odevzdání zápisového lístku



Jak vyplnit zápisový lístek - vzor:
ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou (zsskuhrov.cz)

https://www.zsskuhrov.cz/vychovna-poradkyne


V prvním kole to nevyšlo - co dál?

Odvolat se - vzor zde: ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou (zsskuhrov.cz)

a oslovit další školy ve 2., 3. … kole přijímacího řízení
Napoprvé to nevyšlo, co dál | Infoabsolvent.cz

Královéhradecký kraj: Přijímací řízení na střední školy - Školský informační portál královéhradeckého kraje (sipkhk.cz)

Pardubický kraj: Přijímací řízení na střední školy - II. a další kola - Přehled o počtu volných míst (klickevzdelani.cz) 

https://www.zsskuhrov.cz/vychovna-poradkyne
https://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-07
https://sipkhk.cz/infoportal/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly
https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/Ze-zivota-skol/Prijimaci-rizeni-na-SS/category/prijimaci-rizeni-na-ss/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-ii-a-dalsi-kola-prehled-o-poctu-volnych-mist


Odvolávám se a hledám… Co se zápisovým lístkem?

Zápisový lístek vyplňte a odevzdejte na tu školu, kam budete přijatí. ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou 
(zsskuhrov.cz)

Pokud poté vyjde odvolání na školu, kam si více přejete nastoupit, vyzvedněte si zápisový lístek. Vyplňte 

jeho druhou část s údaji školy, kam nastoupit chcete a lístek odevzdejte tam.

SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI AKTIVNĚ KOMUNIKUJTE.

V této fázi jsme pro vás poradci, ale nemůžeme situaci řešit za vás.

https://www.zsskuhrov.cz/vychovna-poradkyne
https://www.zsskuhrov.cz/vychovna-poradkyne


Přejeme vám hodně štěstí!

V případě potřeby se prosím obraťte 

na výchovnou poradkyni:

Mgr. Iveta Vašátková

737 756 330

i.vasatkova@zsskuhrov.cz

mailto:i.vasatkova@zsskuhrov.cz

