
 

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK 

KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE  2022/2023 

(informace pro ZZ) 

 

o na konzultačních schůzkách žáků = uchazečů a jejich zákonných zástupců = rodičů  

(leden 2022) s   poradkyní obdrží žáci přihlášky a sdělí, který obor si zvolili. Žák může 

(ale nemusí) podat až 2 přihlášky, 

o žák zanese vyplněnou přihlášku svému lékaři a ten potvrdí jeho schopnost zvolený obor 

vykonávat. Za potvrzení přihlášky se platí. Výše poplatku může činit  100,- Kč a více za 

jednu přihlášku, 

o žák ji potom přinese zpět do školy (nejpozději do Út 8. února 2022) kariérové 

poradkyni k zápisu klasifikace. Ředitelka školy přihlášku potvrdí a vrátí prostřednictvím 

žáka zákonným zástupcům,  

o zákonní zástupci přiloží k přihlášce zprávu z psychologického vyšetření a doporučení 

vykonávat zvolený obor (měli by obdržet od SPC poštou),  

o takto vybavenou přihlášku musí žáci nebo rodiče doručit na střední školu (školy) 

nejpozději do 25. února 2022 (nejlépe doporučeně poštou nebo osobně), 

o pro přijímací zkoušky je vymezeno období od 22.4. – 30.4.2022,  

o uchazeč, který se z vážných důvodů nemůže přijímací zkoušku konat a svoji neúčast 

písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, stanoví 

ředitel střední školy náhradní termín. 

o ředitel školy již nezasílá rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu!!! Do 3 pracovních dnů 

po vykonání přijímací zkoušky nebo po vyhodnocení přijímacího řízení zveřejní ředitel 

školy na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na 

internetu) pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení a přehled přijatých a nepřijatých 

uchazečů. Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které uchazeč obdrží 

v den přijímací zkoušky. Nekoná – li se přijímací zkouška, sdělí registrační číslo 

uchazeči ředitel školy písemně. Seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů. Písemné 

rozhodnutí o přijetí může uchazeč obdržet při odevzdání zápisového lístku nebo1. září při 

nástupu do školy. Nepřijatí uchazeči obdrží oznámení o nepřijetí do vlastních rukou 

v termínu 22.4. – 30.4.2022 (úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 

pracovních dnů). 

o proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí uchazeče se mohou jeho zákonní zástupci 

odvolat do 3 pracovních dnů od dne doručení rozhodnutí, 

o k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem střední školy, na niž byl přijat, slouží 

„Zápisový lístek“. Ten vydá rodičům žáka kariérová poradkyně ZŠ Otrokovice od 1.3. – 

12.3.2022 (pouze 1 ks). Zápisový lístek odevzdá (nebo odešle – nejlépe doporučeně) žák 

nebo rodiče řediteli školy, na kterou žáka přijali a to do 10 pracovních dnů ode dne, 

kdy byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Pokud tak neučiní, vzdává se přijetí 

na danou školu; místo bude obsazeno jiným uchazečem, 

o ředitel střední školy může, ale nemusí, vyhlásit další kola přijímacího řízení,  

o přehled středních škol a počet volných míst v jednotlivých oborech pro další kola 

přijímacího řízení bude vždy umístěn na   www.zkola.cz   a  na   www.kr-zlinsky.cz, 

o veškeré údaje k přijímacímu řízení (ke kterémukoliv kolu) zveřejní ředitel střední školy  

na veřejně přístupném místě ve střední škole a na jejích internetových stránkách. 

  

V Otrokovicích  3.12. 2021 

Vypracovala: 

                ____________________            ____________________ 
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