PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
2022
platí pro obory bez talentové zkoušky
 únor - vyplnit přihlášky – pro první kolo jsou dvě přihlášky:
Do kolonky 1. škola píšete celý název a adresu školy, kód a název oboru. Do kolonky
2. škola informace o druhé škole a oboru.
Na obou přihláškách vyplníte školy ve stejném pořadí!!!!
 přihlášku vám zkontroluje výchovný poradce a dá potvrdit řediteli ZŠ
 do 1. března musíte odevzdat nebo poslat poštou doporučeně obě přihlášky na
příslušnou SŠ
 do 15. března dostanete jeden zápisový lístek
 konec března - začátek dubna – dostanete pozvánku ke konání přijímacích zkoušek
12. dubna – 1. termín jednotné zkoušky (ČJ, Ma) – na SŠ, kterou jste napsali na
1. místo v přihlášce (platí pro čtyřleté maturitní obory)
13. dubna – 2. termín jednotné zkoušky (ČJ, Ma) – na SŠ, kterou jste napsali na
2. místo v přihlášce (platí pro čtyřleté maturitní obory)
Od 12. dubna do 28. dubna můžete někteří konat školní přijímací zkoušku – zjistíte
v kritériích přijímacího řízení na webu příslušné SŠ – opět dostanete pozvánku k jejímu
konání
příklad kritérií: zde (pro školní rok 2022/2023 Církevní střední škola pedagogická a sociální,
Bojkovice)
 konec dubna (nejpozději do 2. května) se dozvíte výsledky přijímaček prvního kola:
o přijatí žáci – na zveřejněném seznamu podle kódu (veřejné místo školy, web
školy) →do 10 pracovních dní musíte potvrdit svůj úmysl studovat na příslušné
SŠ podáním zápisového lístku
o nepřijatým žákům bude toto sděleno doporučeným dopisem →odvolání proti
rozhodnutí nutno podat do 3 pracovních dní od doručení příslušné SŠ
 10. a11. květen – náhradní termíny jednotné zkoušky – platí pro žáky, kteří se
kvůli závažným důvodům nemohli zúčastnit řádného termínu v dubnu (nutno se
předem omluvit a doložit – např. lékařské potvrzení)
 květen – červen – další kola přijímacího řízení – vypisují SŠ, které mají ještě volná
místa - na přihlášku vyplňujete pouze jednu školu – informace o volných místech ve
zlínském kraji najdete na webu www.zkola.cz

