
Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2022/2023 

(obory bez talentové zkoušky) 

 

Kritéria přijímacího řízení na SŠ: 

- zveřejnění na webových stránkách SŠ –  do 31. 1. 2022  

 

Vyplnění přihlášek: 

1) dopsat kolonku „V …  dne …“ a podepsat – uchazeč a zákonný zástupce 

2) případně doplnit kolonku „Termín školní přijímací zkoušky“ 

jednotná přijímací zkouška X školní přijímací zkouška 

3) přihlášku potvrdit u lékaře, pokud je to na daný obor požadováno 

4) případně doložit diplomy ze soutěží a na 2. stranu přihlášky do rámečku „Listů příloh: …“ 

uvést počet 

 

Termín podání přihlášek:  

do 1. 3. 2021 – osobně, nebo poštou (ověřit telefonicky doručení) 

 

Konání jednotné přijímací zkoušky (maturitní obory):  

1. termín: 12. 4. 2022 

2. termín: 13. 4. 2022 

 

Termíny JPZ se do přihlášky nepíší – SŠ vědí, na který termín mají žáka pozvat (1. škola/obor 

na přihlášce = 1. termín, 2. škola/obor na přihlášce = 2. termín) 

Někde probíhá JPZ a ŠPZ ve stejný den. 

 

Pozvánka k přijímací zkoušce 

- zasílá se 14 dnů před konáním 

 

 



Nepřítomnost u přijímací zkoušky 

- pouze z vážných důvodů 

- písemná omluva řediteli dané školy do 3 dnů 

 

Výsledky přijímacího řízení 

- přijatí uchazeči – zveřejnění seznamu na webu školy (v anonymizované podobě) 

- nepřijatí uchazeči – doručení rozhodnutí o nepřijetí zákonnému zástupci  

KDY?  - nejpozději do 30. dubna 

 

Odvolání proti nepřijetí 

- do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí 

- podává se písemně prostřednictvím ředitele SŠ ke Krajskému úřadu Olomouckého 

kraje, odboru školství a mládeže 

 

Zápisový lístek 

- vyplní se 1 škola – ta, na které žák hodlá studovat 

- odevzdání na tuto školu do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí  

- lze ho uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že byl žák přijat na základě odvolání) 

 

Další kola přijímacího řízení 

- na přihlášce jen 1 škola a 1 obor vzdělání 

- počet podaných přihlášek pro 2. a další kola není omezen  

 

 

 

 

 


