Pracovní setkání výchovných
poradců
Olomouckého kraje

20. října 2021

Právní rámec
o zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
o vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
o vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 233/2020
Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s
mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
o nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů
o zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v znění pozdějších předpisů

Přijímací řízení
–
PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ

Přihláška ke vzdělávání
• Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč
řediteli střední školy.
• Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný
zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho
podpisem na přihlášce.
• Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT
Přihláška ke vzdělávání – denní forma vzdělávání (růžový podtisk)
Přihláška ke vzdělávání – do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk)
Přihláška ke vzdělávání – jiné formy vzdělávání (zelený podtisk)
Přihláška ke vzdělávání – nástavbové studium na střední škole (hnědý podtisk)
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimuvzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Přihláška ke vzdělávání
V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie
koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku
2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií
přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé
pololetí školního roku 2019/2020.
Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých
uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem
hodnocení výše uvedeného pololetí nesmí být hodnoceno.

Přihláška ke vzdělávání

• V roce 2020 na zadní stranu tiskopisu doplněn údaj o
školním roce absolvovaného ročníku, jehož vysvědčení je
pro účely přijímacího řízení předloženo, a to pro označení
nehodnoceného druhého pololetí školního roku
2019/2020.
• Tiskopisy z předchozích let jsou platné za podmínky
doplnění všech informací, zejména o přiložení
Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu
podmínek přijímání ke vzdělávání a
doplnění údajů týkajících se školního roku (viz výše).

Přihláška ke vzdělávání
• Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání
s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní
obory vzdělání.
• Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé
přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání (popřípadě
zaměření školního vzdělávacího programu), kam podává
druhou přihlášku - v tomtéž pořadí.
• Pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy
shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

Přihláška ke vzdělávání

• Celostátně stanovené termíny pro jednotnou přijímací
zkoušku se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné
zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol
zapsaných na 1. nebo 2. místě v přihlášce.
- v 1. termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP)
uvedené na přihlášce jako první,
- ve 2. stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání,
zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako druhé

Přihláška ke vzdělávání

obor vzdělání GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU
- v případě, že uchazeč podá do 30. listopadu dvě
přihlášky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou, bude jednotnou přijímací zkoušku konat ve
školách s oborem Gymnázium se sportovní přípravou
- pořadí škol s oborem Gymnázium se sportovní přípravou
uvedených uchazečem v přihlášce určuje, kde (ve které
škole) a kdy (v 1. nebo v 2. termínu vyhlášeném MŠMT)
se uchazeč účastní jednotné zkoušky
To platí i v případech, kdy nevykonal talentovou zkoušku
do oboru Gymnázium se sportovní přípravou úspěšně.

Přihláška ke vzdělávání

- dvě přihlášky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou

- nebude jednotnou přijímací zkoušku již konat na školách kam
podal „růžovou přihlášku“ do 1. března
- tyto školy získají výsledek hodnocení jednotné zkoušky
prostřednictvím informačního systému Centra
- a do „růžové přihlášky“ se uvede u „Jednotné zkoušky“ NE

Přihláška ke vzdělávání
- pokud uchazeč podá v termínu do 30. listopadu jednu
přihlášku do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou jen na jednu školu s tímto oborem a následně podá
v termínu do 1. března přihlášky na dva obory ukončené
maturitní zkouškou
- bude konat jednotnou přijímací zkoušku jednou ve škole s
oborem Gymnázium se sportovní přípravou a
- podruhé ve škole s oborem vzdělání bez talentové zkoušky, a
to v tom pořadí, ve kterém nekoná zkoušku na obor
Gymnázium se sportovní přípravou (a vyznačí to u příslušné
školy v přihlášce s růžovým podtiskem ANO).

Přihláška ke vzdělávání
- pokud uchazeč podá v termínu do 30. listopadu jednu
přihlášku do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou jen na jednu školu s tímto oborem a následně podá
v termínu do 1. března přihlášku na jeden obor ukončený
maturitní zkouškou
- bude konat jednotnou zkoušku jednou ve škole s oborem
Gymnázium se sportovní přípravou a
- podruhé ve škole s oborem vzdělání bez talentové zkoušky, a
to v tom pořadí, ve kterém nekoná zkoušku na obor
Gymnázium se sportovní přípravou (a vyznačí to u příslušné
školy v přihlášce s růžovým podtiskem - ANO).

Přihláška ke vzdělávání

„Jednotná zkouška“ v tiskopise přihlášky
- v případě podání přihlášky na obory vzdělání bez
maturitní zkoušky (kde se jednotná přijímací zkouška
nekoná) se v přihlášce uvede NE
- v dalších kolech přijímacího řízení, kde se jednotná
přijímací zkouška nekoná, se v přihlášce uvede NE

Přihláška ke vzdělávání
Ředitel školy může rozhodnout o konání školní přijímací
zkoušky.
Pokud ředitel rozhodne o konání školní přijímací zkoušky, stanoví
pro první kolo přijímacího řízení dva termíny konání zkoušky.
Uchazeč v přihlášce uvádí, ve kterém termínu bude školní
přijímací zkoušku konat.

Přijímací řízení - přihláška

• Náležitosti přihlášky ke vzdělávání stanovuje § 1 vyhlášky
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ve středních školách, ve
znění pozdějších předpisů
- vysvědčení
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

uchazeče bez této způsobilosti nelze v daném oboru
vzdělání přijmout podle § 59 odst. 1 školského zákona
- doporučení školského poradenského zařízení …
• Součástí přihlášky jsou dále doklady prokazující plnění
kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy.

Přijímací řízení - přihláška
Doporučení školského poradenského zařízení
• jde o základní informaci škole, zda uchazeč je nebo není
osobou se speciálními vzdělávacími potřebami, která žádá
úpravu podmínek v přijímacím řízení na základě doporučení
školského poradenského zařízení.
• V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami
se vychází při úpravě podmínek přijímacího řízení z
doporučení školského poradenského zařízení (formulář dle
přílohy č. 2 vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

Přijímací řízení - přihláška
Doporučení školského poradenského zařízení

• Doporučení ŠPZ se vydává ve dvou vyhotoveních, z nichž
každé je přiloženo k jedné přihlášce ke střednímu
vzdělávání ve formě originálu.
• V případě potřeby dalších originálů požádá uchazeč, resp.
jeho zákonný zástupce o dotisk dalších originálů
pracovníka ŠPZ, případně si pořídí úředně ověřené kopie
doporučení.
• Předkládání doporučení školského poradenského zařízení k
přihlášce, a tím žádosti na úpravu podmínek přijímacího
řízení, je ale na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci
(nepředkládá se povinně).

Přijímací řízení - přihláška
• Součástí přihlášky nemusí být doklad nebo jeho úředně
ověřená kopie uvedený v § 1 odstavci 1 písm. a) až d) vyhlášky
č. 353/2016 Sb., pokud je klasifikace z příslušných ročníků na
přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou, ve které uchazeč
splnil nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil
nebo ukončí základní vzdělávání (škola potvrzuje otiskem
razítka a podpisem ředitele školy nebo jím pověřeného
zaměstnance)
• Uvádí se průměrný prospěch ze všech povinných (včetně
povinně volitelných) vyučovacích předmětů vypočtený na
dvě desetinná místa.

Přihláška ke vzdělávání

Termíny pro podávání přihlášek:
• pro obory vzdělání s talentovou zkouškou
do 30. listopadu 2021
• pro obory vzdělání bez talentové zkoušky
do 1. března 2022

Přijímací řízení
–
obory vzdělání s talentovou zkouškou

Přijímací řízení – talentová zkouška

V případě oborů vzdělání s talentovou
zkouškou ředitel školy vyhlašuje první kolo
přijímacího řízení do 31. října 2021.
--Uchazeč odevzdá řediteli střední školy
přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do
oborů vzdělání s talentovou zkouškou do
30. listopadu 2021.

Přijímací řízení – talentová zkouška

V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška
koná v pracovních dnech v termínech
- od 2. ledna do 15. ledna pro obory vzdělání s talentovou
zkouškou;
- od 2. ledna do 15. února v případě oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou ;
- od 15. ledna do 31. ledna pro obory konzervatoří.
Konkrétní termín stanoví ředitel školy, přičemž pro první
kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny talentové
zkoušky.

Přijímací řízení – talentová zkouška

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle
ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému
zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku
talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna,
v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou do 20. února
(pokud uchazeč nekoná zkoušku v náhradním termínu).
Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně,
pokračuje v přijímacím řízení.

Přijímací řízení – talentová zkouška

Jednotná přijímací zkouška se nekoná, s výjimkou oboru
vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá
rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do
15. února; neplatí v případě oboru vzdělání Gymnázium se
sportovní přípravou.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží v případě,
že podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou
zkouškou, zápisový lístek v této základní škole, a to
nejpozději do 30. listopadu.

Přijímací řízení
ve školním roce 2021/2022
- všeobecné informace

Přijímací řízení - stanovení kritérií
Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 31.
ledna 2022 (pokud není stanoveno jinak) a do tohoto termínu
zveřejní rovněž
MUSÍ
- jednotná kritéria přijímacího řízení (do oboru vzdělání a formy
vzdělávání) a způsob hodnocení jejich splnění
- předpokládaný počet přijímaných uchazečů (do oboru
vzdělání a formy vzdělávání)
MŮŽE
- školní přijímací zkoušku + dva termíny konání
- jednotná kritéria a předpokládané počty
uchazečů v různých zaměřeních ŠVP

přijímaných

Přijímací řízení - stanovení kritérií

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou
SE KONÁ VŽDY
jednotná přijímací zkouška (pokud není stanoveno
jinak) - formou písemného testu ze vzdělávacího oboru
Český jazyk a literatura a písemného testu ze
vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
Možnost stanovit pro přijímací řízení zároveň školní
přijímací zkoušku tím není dotčena.

Přijímací řízení – přijímací zkouška
MŠMT stanovilo konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole
přijímacího řízení
(viz též sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 26. 8. 2021,
č. j. MSMT-22753/2021-1)
pro 4leté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
1. termín - 12. dubna 2022
2. termín - 13. dubna 2022
pro obory 6letých a 8letých gymnázií
1. termín - 19. dubna 2022
2. termín - 20. dubna 2022
náhradní termín pro všechny obory vzdělání:
1. termín - 10. května 2022
2. termín - 11. května 2022

Přijímací řízení – přijímací zkouška

Školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se
- pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních
dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2022;
- pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v
období od 22. dubna do 30. dubna 2022.
Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému
vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání - stanovuje
ředitel školy.

Přijímací řízení – přijímací zkouška

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne
ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení,
které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro
konání jednotné zkoušky.
Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona,
nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru
Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem
znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v
daném oboru vzdělání, není dotčena.

Přijímací řízení – přijímací zkouška
Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru
Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího
oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat
dvakrát
- v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na
přihlášce v prvním pořadí;
- ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na
přihlášce ve druhém pořadí
- nebo ve škole uvedené uchazečem na přihlášce do oboru
vzdělání s talentovou zkouškou.

Přijímací řízení – přijímací zkouška
Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá 14 dnů před konáním přijímací
zkoušky (platí pro I. kolo PŘ).
Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce pro vážné důvody nedostaví:
 omlouvá nepřítomnost do 3 dnů řediteli dané školy;
 náhradní termín nejpozději do 1 měsíce.
Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání
nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání
zkoušky.
Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v
rámci jedné školy nelze školní přijímací zkoušku vykonat ve více
různých termínech, ve kterých se zkouška koná.

Přijímací řízení – hodnocení výsledků
Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení
uchazečem podle
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího
řízení,
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Přijímací řízení - stanovení kritérií
Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií
přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího
řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.
Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného
testu ze vzdělávacího oboru Český jazyka a literatura a písemného testu ze
vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se
uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději
do 28. dubna.
Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy. Ředitel školy může v
rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo
školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné
podmínky pro přijetí.

Přijímací řízení – hodnocení výsledků
Ředitel školy v případě oborů vzdělání
- s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních
dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a
zveřejní seznam přijatých uchazečů;
-

v případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy
hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací
zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům
nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o
nepřijetí.

Přijímací řízení – hodnocení výsledků

Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení
prvního a posledního přijatého uchazeče v
anonymizované podobě.
Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní
přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení
nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých
uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným
zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle
rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do
30. dubna 2022.

Přijímací řízení – odvolání
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele o výsledku
přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne
doručení rozhodnutí.
Odvolání se podává písemně prostřednictvím ředitele střední
školy ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru školství a
mládeže.
ředitel

autoremedura

postoupí celý spis KÚ
(30 dnů, příp. 10 dnů)

Přijímací řízení – zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem
příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v
této základní škole nejpozději do 15. března 2022, u oborů s
talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021.
Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní
přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový
lístek.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho
přijetí, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Přijímací řízení – zápisový lístek
Nepotvrdí-li uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, zanikají posledním
dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky
rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední
škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v
případě, že uchazeč uplatňuje zápisový lístek na škole, kde byl přijat
na základě odvolání.
Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů
vzdělání s talentovou zkouškou (dle § 62 školského zákona) nebo ke vzdělávání
v konzervatoři (dle § 88 školského zákona), pokud byl následně přijat do jiného
oboru vzdělání (než oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo vzdělávání
v konzervatoři)

Přijímací řízení – zápisový lístek

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě
písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal,
náhradní zápisový lístek.
Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné
prohlášení uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého
uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve
střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce
nezletilého uchazeče je podpis uchazeče.
Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového
lístku slovem "NÁHRADNÍ".

Další kola přijímacího řízení

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení
oznámí neprodleně tuto skutečnost krajskému úřadu.
Krajský úřad zveřejňuje přehled středních škol s údaji o
počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a
formách vzdělávání.

Další kola přijímacího řízení

V dalších kolech přijímacího řízení podává uchazeč
přihlášku ke střednímu vzdělávání s tím, že na přihlášce
se vyplňuje jen jedna škola a jeden obor vzdělání.
Počet podaných přihlášek pro druhé a další kola
přijímacího řízení není omezen.

Děkujeme za pozornost.

