
Informace pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče 
 

 Přijímací zkoušky 2022 

 

 
Jednotnou přijímací zkoušku v prvním kole může konat uchazeč dvakrát, a to ve škole uvedené 

na přihlášce v prvním a druhém pořadí. Po vyhodnocení dostanou obě školy od Centra výsledky 

přijímacích zkoušek. 

 

Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky bude zasílat příslušné gymnázium zákonným zástupcům 

nejpozději 10 dnů před konáním přijímací zkoušky. 

Termíny:  19. dubna a 20. dubna 2022  

Náhradní termíny:  10. května a 11. května 2022 
Místo: příslušné gymnázium 

 

Písemné testy: český jazyk – 60 minut a matematika – 70 minut 

Výsledky: škola je uveřejní nejpozději osmý den, tedy do 22. 4. 2022. 

 

Přihláška na SŠ 
Přihlášku do gymnázií vydává žákům základní škola po pololetním vysvědčení. Do přihlášky je možné 

napsat 2 gymnázia. Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších 

(umístění ve školních olympiádách apod.), děti se SPU májí nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, 

pokud  

k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení. Mezi úpravy podmínek přijímacího 

řízení patří např. navýšení časového limitu pro konání přijímací zkoušky. Vyplněnou přihlášku uchazeči 

doručí na vybrané gymnázium nejpozději do 1. 3. 2022. 

Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétního gymnázia pozvánku. 

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách Školského portálu Pardubického kraje 

nebo www.statniprijimacky.cz, www.atlasskolstvi.cz, https://prijimacky.cermat.cz/ (zde najdete i testy 

k procvičení). 

 

Zápisový lístek 
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem střední školy slouží zápisový lístek. 

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané 

střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva 

být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může 

uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou 

byl uchazeč přijat později na základě odvolání. Zápisový lístek dostanou žáci  

po přijetí od výchovné poradkyně. Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám bude vydán 

nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě. 

 

Odvolání 
Odvolání proti nepřijetí do střední školy je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních 

dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vždy je nejrozumnější komunikovat s vedením příslušné střední 

školy. 

 

Sledujte webové stránky vybraných škol, některé střední školy organizují pro uchazeče přípravné kurzy  

a přijímací zkoušky nanečisto. 

Hodně úspěchů u přijímacích zkoušek přejí všichni vyučující naší školy.  

http://www.statniprijimacky.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/

