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Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023 
 
 
 

Pro školní rok 2022/2023 otevíráme následující obory: 
 

• Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód oboru 75-31-M/01) 
      denní forma studia  
      Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 

 
      dálková forma studia  
      Předpokládaný počet přijímaných uchazečů celkem: 10 

 
  

• Pedagogické lyceum (kód oboru 78-42-M/03), denní forma studia  
zaměření: 
Humanitní studia  

           Tělesná výchova a sport 
      Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15  

 
 

• Gymnázium (kód oboru 79-41-K/41), denní forma studia 
Zaměření: 
Všeobecné gymnázium 
Sportovní gymnázium 

      Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15  

 
  

Uzávěrka přihlášek: do 1. března 2022 
 
Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení 
podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní 
obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Podáním dvou 
přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech  
 
 
Termíny přijímacích zkoušek:  
 

• Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z 
matematiky se uskuteční: 

 

        

1. ŘÁDNÝ 
TERMÍN  

2. ŘÁDNÝ 
TERMÍN  

1. NÁHRADNÍ 
TERMÍN  

2. NÁHRADNÍ 
TERMÍN  

12. dubna  
2022 

13. dubna  
2022  

10. května 
2022 

11. května  
2022  

 

   
1, termín na škole uvedené v přihlášce na 1. místě, 2. termín na škole uvedené na 2. místě 
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• Školní přijímací zkouška – pohovor proběhne v termínech 19. – 26. 4. 2022 (přesný 
termín bude uveden v pozvánce k přijímací zkoušce),  
náhradní termín – 12. – 13. 5. 2022 
 

• Pokud se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu 
nemoci apod.), mohou se omluvit ředitelce střední školy. Pokud ředitelka školy omluvu 
uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu. 

 
 
 
 
Podrobná kritéria hodnocení přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 jsou uvedena 
v části Kritéria hodnocení. 
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