
 

 

Přijímací zkoušky na SŠ 

Důležitá data:  

30. 11. 2021 – datum odevzdání přihlášek na SŠ pro obory s talentovou zkouškou (přihláška s 

modrým podtiskem)  

1. 3. 2022 – datum odevzdání přihlášek na všechny ostatní SŠ (přihlášky s růžovým, zeleným 

či hnědým podtiskem) 

 

Aktuální informace ohledně přijímacích zkoušek: 

Oficiální dokument ministerstva školství ohledně přijímacích zkoušek 2021/2022: 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/2021-

2022_Celkova_informace_prijimaci_rizeni_SS.pdf  

 

Jak podat přihlášku na SŠ?  

1. Ve škole by děti měly dostat přihlášky. Pokud by vaše dítě domů přihlášku nepřineslo, je 

možné ji stáhnout a vytisknout zde: 

file:///C:/Users/opuuser/Downloads/Prihlaska_SS_20212022_denni.pdf  

Na většině škol učitelé dětem pomohou s vyplněním, nebo si to děti cvičně vyzkouší.  

Přihlášky však podává zákonný zástupce, nikoliv škola.  

2. Každý může podat v prvním kole přihlášky na 2 střední školy. Do přihlášky se musí vypsat 

obě školy nebo oba obory (v rámci 1 školy). Přihlášky se musí poslat do obou škol. Tiskopis 

musí být podepsaný (podpis žáka + 1 rodiče).  

3. Na některých školách je vyžadován posudek o zdravotní způsobilosti – s přihláškou je 

potřeba tedy zajít ke svému lékaři, který do přihlášky posudek napíše.  

4. Pokud je vyžadována k přijetí na školu zkouška, přijde minimálně 14 dní před termínem 

zkoušky písemný dopis s informacemi, kde a kdy se zkouška koná a co si žák má vzít s sebou.  

5. Do všech maturitních oborů se povinně koná jednotná přijímací zkouška. Výjimkou jsou 

obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 a obory konzervatoří), které probíhají v 

jiném režimu. Kromě jednotné zkoušky je možné, že se bude konat i školní zkouška. Jestliže ji 

škola vyhlásí (může, ale nemusí), vyhlásí ředitel školy dva volitelné dny/termíny pro její 

vykonání. Jeden z nich je nutno vybrat a zapsat do přihlášky k oboru. 

6. Přihláška se musí poslat doporučeně (nezapomeňte si uschovat podací lístek), případně je 

možné donést přihlášku přímo do školy, kde si ale žák nebo rodič musí nechat potvrdit přijetí 

přihlášky.  

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/2021-2022_Celkova_informace_prijimaci_rizeni_SS.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/2021-2022_Celkova_informace_prijimaci_rizeni_SS.pdf
file:///C:/Users/opuuser/Downloads/Prihlaska_SS_20212022_denni.pdf


 

 

Informace o přijímacích zkouškám pro děti s odlišným mateřským jazykem 

(OMJ) 

1. Pokud Váš syn/dcera dokončila základní školu v zahraničí – je možné prominout přijímací 

zkoušku z českého jazyka. Ta je nahrazena přijímacím pohovorem. 

2. Ostatní žáci s OMJ mohou získat úlevy POUZE NA ZÁKLADĚ VYŠETŘENÍ Z PEDAGOGICKO-

PSYCHOLOGICKÉ PORADNY! 

3. Pokud se Vaše dítě vzdělávalo v české škole (klidně i jen několik měsíců), nemůže mít 

odpuštěn test z ČJ, ale může mít usnadněnu zkoušku z ČJ.  

 

Jak postupovat, pokud potřebujete úlevu u přijímací zkoušky u žáka s OMJ? 

Musíte získat doporučení z PPP (pedagogicko-psychologické poradny). Na základě tohoto 

doporučení můžete žádat o prodloužení doby konání zkoušky a možnost použít překladový 

slovník, přítomnost podporující osoby či samostatnou místnost na konání zkoušky. Platnost 

doporučení z PPP je stanovena na 2 roky. (detailní informace ohledně přijímacích zkoušek 

dětí se spec. vzděl. potřebami jsou uvedeny na stránkách ministerstva školství v tomto 

dokumentu: https://www.msmt.cz/file/56338/ ) 

 

Co dělat pokud Vaše dítě nebylo přijato na SŠ v 1. kole přijímacího řízení 

Je to běžné a děje se to i českým dětem, proto neztrácejte naději. Střední školy, pokud není 

jejich kapacita naplněna, vyhlašují další kola přijímacího řízení. Pokud ve školách není 

naplněna kapacita, je jejich povinností ohlásit to Krajskému úřadu, který následně zveřejňuje 

přehled SŠ s volnou kapacitou v jednotlivých oborech. Vaše dítě se v tomto případě může 

přihlásit klidně na více škol (není omezen počet přihlášek v 2. kole přijímacího řízení). 

Dokládají se ty samé dokumenty, jako v případě přihlášek do 1. kola přijímacího řízení a jsou 

vždy předem školou stanovena kritéria výběru žáků.  

 

Důležité odkazy:  

Více informací o přijímacích zkouškách pro děti s OMJ:  

https://www.inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss  

 

Informace o přijímacích zkouškách na SŠ v mnoha jazykových verzích:  

https://www.inkluzivniskola.cz/studium_ss_jazykove_verze  

 

https://www.msmt.cz/file/56338/
https://www.inkluzivniskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss
https://www.inkluzivniskola.cz/studium_ss_jazykove_verze


 

 

Jak se připravit na přijímací zkoušky na SŠ? 

Zkuste oslovit základní školu, kterou vaše dítě navštěvuje. Na mnoha školách nabízí 

doučování, přípravu na přijímací zkoušky.  

Jednotnou přijímací zkoušku na SŠ organizuje společnost CERMAT. Přímo na stránkách 

Cermatu jsou cvičné testy. Struktura testů i typ jednotlivých úloh je každý rok stejná, proto 

jde hlavně o to, aby se Vaše dítě naučilo řešit konkrétní typ úloh. Jde to nacvičit, určitě se 

tomu budou věnovat i ve škole, ale je dobré, aby se dítě připravovalo i doma. Zde je odkaz na 

web, kde jsou cvičné testy ke stažení: https://procvicprijimacky.cermat.cz/  

Zde i s průvodcem řešením jednotlivých testů: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-

prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav/pruvodci-resenim-testu 

Dále je možné, aby vaše dítě chodilo na placené kurzy, které je na přijímací zkoušky připraví. 

Vzdělávacích firem, které tyto kurzy poskytují je velké množství. Níže uvádíme jen některé z 

nich, s kterými máme dobrou zkušenost.  

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prezencni-kurzy/  

https://www.tutor.cz/rozvrh-online-kurzu/9-trida/  

https://www.pripravanazkousku.cz/pripravne-kurzy/  

https://www.to-das.cz/  

https://zkousky-nanecisto.cz/9trida/dlouhodoby-kurz-matematika-cesky-jazyk-anglictina  

https://www.prijimackyhrave.cz/pripravne-kurzy-na-gymnazia-a-ss-357/pripravne-kurzy-na-

ctyrleta-gymnazia-a-stredni-skoly-368  

 

DOPORUČENÍ! Přihlaste své dítě alespoň 1x na přijímací zkoušky nanečisto. Jedná se o 

placenou službu, ale opravdu se to vyplatí. Dítě si vyzkouší, jak reálně bude probíhat 

samotná zkouška, vyzkouší si atmosféru třídy, uvidí, jestli vše stíhá v časovém limitu atd. 

Taktéž uvidí srovnání svých výsledků s ostatními dětmi stejného věku.  

Opět zkoušky nanečisto pořádá hodně organizací. Doporučujeme: 

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prijimacky-nanecisto/ nebo https://www.to-

das.cz/prijimacky-nanecisto/  

https://procvicprijimacky.cermat.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav/pruvodci-resenim-testu
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav/pruvodci-resenim-testu
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prezencni-kurzy/
https://www.tutor.cz/rozvrh-online-kurzu/9-trida/
https://www.pripravanazkousku.cz/pripravne-kurzy/
https://www.to-das.cz/
https://zkousky-nanecisto.cz/9trida/dlouhodoby-kurz-matematika-cesky-jazyk-anglictina
https://www.prijimackyhrave.cz/pripravne-kurzy-na-gymnazia-a-ss-357/pripravne-kurzy-na-ctyrleta-gymnazia-a-stredni-skoly-368
https://www.prijimackyhrave.cz/pripravne-kurzy-na-gymnazia-a-ss-357/pripravne-kurzy-na-ctyrleta-gymnazia-a-stredni-skoly-368
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prijimacky-nanecisto/
https://www.to-das.cz/prijimacky-nanecisto/
https://www.to-das.cz/prijimacky-nanecisto/

