
 

msmt.cz edu.cz prijimacky.cermat.cz
   

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NA STŘEDNÍ ŠKOLY V OBORECH 

S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 

PRO CIZINCE, KTERÉMU BYLA POSKYTNUTA DOČASNÁ OCHRANA PODLE ZÁKONA O NĚKTERÝCH 

OPATŘENÍCH V SOUVISLOSTI S OZBROJENÝM KONFLIKTEM NA ÚZEMÍ UKRAJINY  

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY 

• Pro první kolo přijímacího řízení na střední školy můžete podat nejvýše 2 přihlášky. Termín pro podání 

přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou je 5. dubna 2022. Přihlášky odevzdejte na vámi vybraných 

středních školách – je možné je podat osobně v budově školy či poslat poštou či datovou schránkou na 

adresu školy. 

• Přihlášky se podávají na tiskopisech, které naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

• Pokud žádáte o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, nezapomeňte v přihlášce uvést svou žádost 

o prominutí. Žádost zapište na druhou stranu přihlášky do kolonky „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent 

uchazeče a další" a uveďte zde, v kterém jazyce (český jazyk, anglický jazyk, ukrajinský jazyk) budete konat 

státní přijímací zkoušku z matematiky. K přihlášce dále přiložte originál posledních dvou vysvědčení, popř. 

čestné prohlášení o výsledcích vzdělávání v předchozích dvou letech.  

MODEL STÁTNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

• Státní přijímací zkouška (také nazývaná „jednotná přijímací zkouška“) je povinnou součástí přijímacího řízení 

do oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Na celkovém hodnocení přijímacího řízení se podílí nejméně 60 %. 

Celková kritéria hodnocení přijímacího řízení naleznete na webových stránkách každé střední školy.  

• Státní přijímací zkouška pro čtyřleté obory vzdělání a obory nástavbového studia se bude konat ve dvou 

řádných termínech 12. a 13. dubna 2022. 

• Státní přijímací zkouška pro šestiletá a osmiletá gymnázia se uskuteční ve dvou řádných termínech 19. a 20. 

dubna 2022. 

• Státní přijímací zkoušku můžete konat nejvýše 2x. V prvním termínu budete 

zkoušku konat ve škole, kterou uvedete na přihlášce na prvním místě. Ve 

druhém termínu ve škole, která bude na přihlášce uvedena jako druhá 

v pořadí. Pokud ale podáte pouze jednu přihlášku do oboru se státní 

přijímací zkouškou, budete moci zkoušku konat pouze jednou.  

• Místo konání (adresa školy) bude uvedeno na pozvánce ke zkoušce, kterou 

vám elektronicky nebo jinak doručí ředitel školy. 

• Pokud se nebudete moci dostavit k řádnému termínu, můžete podat písemně omluvu řediteli školy. Na 

základě omluvy budete moci státní přijímací zkoušku konat v náhradním termínu 10. nebo 11. května 2022.  

• Pokud při podání přihlášky požádáte o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, přijímací zkoušku 

budete konat pouze z matematiky. Místo zkoušky z českého jazyka budete konat pohovor, který prověří 

vaši schopnost studovat daný obor vzdělání. Test z matematiky můžete konat podle svého výběru v českém, 

anglickém nebo ukrajinském jazyce. V příslušném jazyce bude jak testový sešit, tak záznamový arch. Testy 

z matematiky z předchozích let v českém jazyce jsou k dispozici na oficiálním webu státní přijímací zkoušky. 

Navíc ovšem můžete konat ještě školní přijímací zkoušku podle kritérií dané školy.  

• Zkouška z matematiky začne v daný den vždy v 8.30 hod. Časový limit na test z matematiky je 90 minut.  
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• Výsledky státní přijímací zkoušky budou zpřístupněny ředitelům škol 28. dubna 2022. Pokud budete konat 

zkoušku v náhradním termínu, ředitel školy obdrží vaše výsledky 18. května 2022. Škola zveřejní seznam 

přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků, tj. nejpozději do 2. května, 

resp. 20. května 2022 na webových stránkách školy. Do výsledku přijímacího řízení se bude započítávat lepší 

z dosažených výsledků v testu z matematiky, dále hodnocení z předchozího vzdělávání a výsledek školní 

přijímací zkoušky, je-li konána. 
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