Informace pro žáky a rodiče žáků – absolventů ve školním
roce 2021/2022
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru
Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené
obory vzdělání na dny:
1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2022

V lednu byly oznámeny změny v jednotných přijímacích zkouškách:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání a Národním pedagogickým institutem ČR, přizpůsobilo s ohledem na
distanční způsob vzdělávání v minulém školním roce Specifikace požadavků pro školní rok
2021/2022. Specifikace požadavků definují vědomosti a dovednosti, které mohou být v
jednotných přijímacích zkouškách z českého jazyka a literatury a matematiky v rámci
přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou v roce 2021/2022 ověřovány.
Specifikace pro rok 2021/2022 nepokrývají všechny znalosti a dovednosti definované RVP
ZV, z důvodu distanční výuky v minulém školním roce byly požadavky redukovány.
Kompletní odkaz včetně specifikace změn:
https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/Ze-zivota-skol/Prijimaci-rizeni-na-SS/category/prijimacirizeni-na-ss/upravene-specifikace-pozadavku-k-jednotne-prijimaci-zkousce

Termín odevzdání přihlášky – nejpozději 1. 3. 2022




Jako doporučené psaní nebo osobní odevzdání na studijním oddělení dané školy.
Upozorňuji na nutnost lékařského potvrzení (kromě gymnázia a OA)
Obě přihlášky vyplněné stejně (stejné pořadí škol)

Zápisový lístek:
Odevzdává se po vyvěšení výsledků přijímacích zkoušek, a to do 10 dnů od vyvěšení
výsledků na webech škol. V termínu upozorňuji na nutnost sledovat weby škol, nečekat tedy
na písemné vyjádření školy.

Prosím, proveďte včasnou kontrolu údajů na přihláškách, abychom mohli
opravit s předstihem.
Výchovná poradkyně: Mgr. Málková, barbora.malkova@zsht.cz

