Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2022
1. termín:
12. dubna 2022 - čtyřleté obory včetně nástavbového studia
19. dubna 2022 - víceletá gymnázia
2. termín:
13. dubna 2022 - čtyřleté obory včetně nástavbového studia
20. dubna 2022 - víceletá gymnázia
Náhradní termíny:
10. a 11. května 2022 - pro všechny obory
Školní přijímací zkouška - je-li součástí přijímaček jednotná i školní zkouška,
stanoví ředitel termín školní zkoušky v termínech od 12. do 28. dubna pro obory
s maturitní zkouškou, od 22. do 30. dubna pro ostatní obory.
Hodnocení 1. kola
Hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení musí být alespoň 60 % (u
GSP min. 40 %). Započítává se vždy lepší výsledek testu ze 2 výsledků. Součástí
kritérií nesmí být hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
Škola zveřejní výsledky (obory s MZ) od 28. 4. do 2. 5. 2022, oznámení se zasílá
pouze nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům.
2. kolo přijímací zkoušky
Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení.
V hodnocení může zohlednit výsledky jednotné zkoušky a určí způsob hodnocení
u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.
Případná školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího
kola, pozvánku ředitel zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání.

Odvolání
Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek
Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději 15. března, ostatní
uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen
jeden zápisový lístek.
Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán
zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl
přijat ) ). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na
jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Důležitá čísla
1

počet kol přijímacího řízení není omezen, musí být nejméně 1 kolo
každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek
1. dnem školního roku nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí se uchazeč stává žákem školy

2

minimální počet termínů přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení je 2

maximální počet přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení (platí i pro víceletá gymnázia). Počet přihlášek
pro 2. a další kola není omezen
3

do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
do 3 dnů po termínu zkoušky se musí písemně omluvit důvod neúčasti u zkoušky

7

u 2. a dalšího kola se rozesílá pozvánka ke zkoušce nejpozději 7 dní před konáním

10

zápisový lístek musí být předán řediteli nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí

14

u 1. kola školní přijímací zkoušky se rozesílá pozvánka nejpozději 14 dní před konáním
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