
Přijímací řízení 2021/2022– informace 

 
1. Do 26. 1. 2022 - předat třídnímu učiteli názvy vybraných škol s obory + diplomy z olympiád. 

2. 3. 2. 2022 – předány 2ks přihlášek 

3. Doplnit – podpis uchazeče 

             – podpis zákonného zástupce 

4. Pokud to studijní obor vyžaduje – doplnit lékařské potvrzení. 

5. Podepsané a potvrzené přihlášky přinést ke kontrole výchovné poradkyni nejpozději  

do 14. 2. 2022 

6. Následně přihlášky potvrdí a podepíše ředitel školy. 

7. Přihlášky podepsané ředitelem školy odešlou zákonní zástupci doporučeně nebo odevzdají osobně 

na SŠ. 

8. Termín odeslání přihlášek na SŠ - do 1. března 2022 

9. 22. 2. 2022 – výdej zápisového lístku zákonným zástupcům (osobně) v ZŠ  

od 7:00 – 16:00. 

10. Po vyhlášení rozhodnutí o přijetí je nutné odeslat na školu do 10 pracovních dní zápisový lístek. 

Bude zveřejněn seznam přijatých žáků, ti, kteří nebudou přijati, obdrží dopis o nepřijetí od ředitele 

SŠ. 

11. Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli SŠ do 3 dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí. 

12. Ve druhém kole je možno podat neomezené množství přihlášek. 

 

 

Jednotná přijímací zkouška  

https://prijimacky.cermat.cz/ 

-jednotná přijímací zkouška 

-přijímačky bez obav 

-procvičování testů 

-úprava podmínek  

 

UŽITEČNÉ ODKAZY: 

https://www.atlasskolstvi.cz/a7470-prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani 

https://www.infoabsolvent.cz/ 

- údaje o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených 

dveří apod.) 

- údaje o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, 

údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání)  

- informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další 

- filmový průvodce světem práce 

 

DOPORUČENÍ: 

1. ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

15. -24. 11. 2021        17. – 25. 1. 2022 

https://veletrh-skol.msk.cz/ 

 

2. přípravné kurzy na přijímací řízení 

3. prezentace středních škol: 

 

https://prijimacky.cermat.cz/
https://www.atlasskolstvi.cz/a7470-prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani
https://www.infoabsolvent.cz/
https://veletrh-skol.msk.cz/


INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ NOVÝ JIČÍN 

Msgr. Šrámka 1099, 741 01 Nový Jičín tel: 950 139 464  (počítačový program pro testování 

profesních zájmů) 

 

 
 

 

Přijímací řízení 2021/2022 - termíny 
 

do 30. listopadu 2021  Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů s talentovou 

zkouškou 

od 2. ledna do 15. ledna 2022 Talentové zkoušky do oborů SŠ 

 

od 2. ledna do 15. února 2022 Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium 

se sportovní přípravou 

od 15. ledna do 31. ledna 2022 Talentové zkoušky v konzervatořích 

 

do 31. ledna 2022 Vyhlášení kritérií  přijímacího řízení do oborů bez talentové 

zkoušky. 

do 1. března 2022 Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů bez talentové 

zkoušky 

od 12. dubna do 28. dubna 2022 Období pro přijímací zkoušky v oborech s maturitní 

zkouškou 

od 22. dubna do 30. dubna 2022 Období pro přijímací zkoušky v oborech s výučním listem 

 

 
 

 

 

Jednotná přijímací zkouška – termíny 
 

1. Termín: 12. dubna 2022 

2. Termín: 13. dubna 2022 
 

4leté obory vzdělání 

1. Termín: 19. dubna 2022 

2. Termín: 20. dubna 2022 
 

6letá a 8letá gymnázia 

 

1. Termín: 10. května 2022 

2. Termín: 11. května 2022 
 

Náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání 

 

 


