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Informace o přijímacím řízení
na střední školy pro školní rok 2022/2023
Vážené uchazečky a uchazeči, rodiče a zájemci o školství,
v rámci 26. ročníku veletrhu vzdělávání Schola Pragensis, který letos probíhá online, byl
zhotoven tento materiál, aby Vám poskytnul základní přehled o školách působících v regionu
hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že nejčastějším důvodem návštěvy veletrhu
vzdělávání Schola Pragensis je budoucí studium na některé ze středních či vyšších odborných
škol, předkládáme Vám stručný přehled informací vztahujících se k přijímacímu řízení na tyto
školy pro školní rok 2022/2023.

Střední školy
Ředitel střední školy nejpozději do 31. ledna 2022 stanoví kritéria přijímacího řízení
a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání.
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen „uchazeč“) si může pro
1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není počet
přihlášek omezen. Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi přímo řediteli
vybrané školy do 1. března 2022.
Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se koná pro obory vzdělání
s maturitní zkouškou (vyjma zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou), a to
ve 2 termínech. Přípravu jednotných písemných testů zabezpečuje Centrum pro zjišťování
výsledků ve vzdělávání – CERMAT.
Termíny:
Studium

Řádný termín testů

čtyřleté

12. 4. 2022
13. 4. 2022

šestileté a osmileté

19. 4. 2022
20. 4. 2022

Náhradní termín
testů
10. 5. 2022
11. 5. 2022

Přijímací řízení může i nadále obsahovat další zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností
nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy.
Pro obory vzdělání s výučním listem se konají přijímací zkoušky v období od 22. dubna
do 30. dubna 2022, nebo se zveřejňují výsledky, pokud se přijímací zkouška nekoná.

Střední školy s obory vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoře
Ředitel střední školy a konzervatoře vyhlásí nejpozději do 31. října 2021 první kolo
přijímacího řízení, zveřejní kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do
jednotlivých oborů vzdělání a stanoví nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky
v 1. kole přijímacího řízení.
Uchazeč si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, pro další kola přijímacího
řízení není počet přihlášek omezen.
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Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi řediteli vybraného oboru vzdělání
s talentovou zkouškou nebo konzervatoře do 30. listopadu 2021.
Talentové zkoušky na středních školách se konají v pracovních dnech od 2. do 15. ledna
2022, v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2022
(jednotná zkouška se posléze pro tento obor vzdělání koná v dubnových termínech),
a v konzervatořích od 15. ledna do 31. ledna 2022. Konkrétní dny určí ředitel školy.
Uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole přijímacího řízení, si může podat přihlášky do
dalších kol přijímacích řízení s talentovou zkouškou (pokud budou vypsány) nebo si může
podat přihlášku ke vzdělávání na střední škole. Podáním přihlášky do oboru vzdělání
s talentovou zkouškou nebo konzervatoře není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke
vzdělávání ve střední škole do 1. března 2022.

Doplňující informace o přijímacím řízení
Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na předepsaném formuláři, který
naleznete na webových stránkách MŠMT (https://www.msmt.cz/vzdelavani/strednivzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore) nebo ji můžete zakoupit v prodejnách
tiskopisů SEVT. V případě nezletilého uchazeče je součástí přihlášky jeho souhlasné
vyjádření. Základní škola potvrzuje prospěch uchazeče na přihlášce a vydává a eviduje
zápisové lístky.
K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v denní formě
vzdělávání je zaveden zápisový lístek. Zápisový lístek nepředkládá uchazeč, který se hlásí do
jiné než denní formy vzdělávání.
Informace o počtu volných míst pro přijetí uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení na
jednotlivých pražských školách naleznete na internetovém portálu hlavního města Prahy –
oblast školství na adrese http://skoly.praha.eu
Na tomto portálu můžete rovněž najít informace o jednotlivých typech středních a vyšších
odborných škol, informace o oborech, o školách pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, o zájmovém vzdělávání, školských poradenských zařízeních atd.
Další informace naleznete zde:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
V případě nepříznivé epidemiologické situace může ministerstvo určit opatřením obecné
povahy odlišné termíny nebo lhůty stanovené školským zákonem a odlišný způsob nebo
podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle tohoto zákona nebyl možný
nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Informace o školách a o trhu práce naleznete na webu www.infoabsolvent.cz
Tento portál nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy
a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru
povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je
ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.
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Speciální školy

nabídka oborů pro školní rok 2022/2023

Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4
257 531 250
jos4@atlas.cz

www.herfort.cz

střední škola - vysvědčení o závěrečné zkoušce:
 Praktická škola dvouletá
Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká
škola pro zrakově postižené, Praha 1, Loretánská 19 a 17
220 515 264
info@skolajj.cz
www.skolajj.cz
střední škola - vysvědčení o závěrečné zkoušce:
 Praktická škola dvouletá
Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace, Praha 1, Maltézské
náměstí 476/14
255 719 570, 255 719 572
kjd@kjd.cz
www.kjd.cz
střední škola - vysvědčení o maturitní zkoušce:
 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů
konzervatoř - diplom absolventa konzervatoře a vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři
nebo vysvědčení o maturitní zkoušce:
 Hudba
 Zpěv
Dívčí katolická střední škola, Praha 1, Platnéřská 191/4
221 108 268, 723 723 140
divciskola@divciskola.cz

www.divciskola.cz

střední škola - vysvědčení o závěrečné zkoušce:
 Pečovatelské služby
 Praktická škola dvouletá
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené,
Praha 2, Ječná 27
224 942 153
olga.maierova@jecna27.cz
www.jecna27.cz
střední škola - vysvědčení o maturitní zkoušce:
 Gymnázium*
 Informační služby
* ve šk. roce 2022/23 se neotvírá
Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54
224 254 257
skola@skolavinohradska.cz
střední škola - vysvědčení o závěrečné zkoušce:
 Praktická škola dvouletá
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Speciální školy

nabídka oborů pro školní rok 2022/2023

Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, Praha 2, V Pevnosti 4
241 083 233
jus@jus.cz
www.jus.cz
střední škola - vysvědčení o maturitní zkoušce:
 Sociální činnost
střední škola - výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce:
 Knihařské práce
 Keramická výroba
střední škola - vysvědčení o závěrečné zkoušce:
 Obchodní škola (2letá)
 Praktická škola dvouletá
Odborné učiliště Vyšehrad, Praha 2, Vratislavova 31/6
224 920 683, 224 921 403
info@ouvysehrad.cz

www.ouvysehrad.cz

střední škola - výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce:
 Prodavačské práce
 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař/ka)
 Pečovatelské služby
 Provozní služby (ŠVP Pokojská)
 Potravinářské práce (ŠVP Pekař/ka)
 Potravinářská výroba (ŠVP Řezník, Cukrář/ka)
 Pedagogika pro asistenty ve školství (večerní forma vzdělávání)
střední škola - vysvědčení o závěrečné zkoušce:
 Praktická škola dvouletá
Odborné učiliště pro žáky s více vadami, s.r.o., Praha 3, Chelčického 911/2
222 513 403
specou@volny.cz
www.specou.cz
střední škola - výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce:
 Textilní a oděvní výroba
 Keramická výroba
 Zahradnické práce
Základní škola a střední škola waldorfská, Praha 4, Křejpského 1501/12
272 930 617
info@waldorfska.cz
www.waldorfska.cz
střední škola - vysvědčení o závěrečné zkoušce:
 Praktická škola dvouletá
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576
272 916 650
skola@modraskola.cz
střední škola - vysvědčení o závěrečné zkoušce:
 Praktická škola dvouletá
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Speciální školy

nabídka oborů pro školní rok 2022/2023

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Praha 4, Vídeňská 756/28
241 726 033, 241 726 937
piskorova@aklar.cz

www.aklar.cz

střední škola - vysvědčení o maturitní zkoušce:
 Masér sportovní a rekondiční
 Textilní výtvarnictví
střední škola - výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce:
 Keramická výroba
 Čalouník
 Knihař
 Rekondiční a sportovní masér
 Výrobce a dekoratér keramiky
 Zpracovatel přírodních pletiv
 Textilní a oděvní výroba (2leté)
střední škola - vysvědčení o MZ - nástavbové vzdělávání pro absolventy tříletých oborů:
 Podnikání
 Masér sportovní a rekondiční
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Holečkova 4
226 299 355, 226 299 321
skoly.sp@post.cz
www.skolaholeckova.cz
střední škola - vysvědčení o maturitní zkoušce:
 Hotelnictví
střední škola - výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce:
 Malířské a natěračské práce
 Šití oděvů
 Kuchařské práce
 Cukrářské práce
 Truhlářské a čalounické práce
 Malíř - lakýrník
 Čalouník - dekoratér
 Strojní mechanik
 Kuchař - číšník
 Cukrář - výroba
 Pekař
střední škola - vysvědčení o MZ - nástavbové vzdělávání pro absolventy tříletých oborů:
 Podnikání
Gymnázium pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115
235 316 255, 235 521 216
goa@goapraha.cz
www.goapraha.cz
střední škola - vysvědčení o maturitní zkoušce:
 Gymnázium
 Obchodní akademie
 Sociální činnost
střední škola - vysvědčení o závěrečné zkoušce:
 Obchodní škola (2letá)
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Speciální školy

nabídka oborů pro školní rok 2022/2023

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
251 554 763
skola@vymolova.cz
www.vymolova.cz
střední škola - vysvědčení o maturitní zkoušce:
 Asistent zubního technika
Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8
224 322 147
info@skolaroos.cz

www.skolaroos.cz

střední škola - vysvědčení o závěrečné zkoušce:
 Praktická škola dvouletá
Církevní střední škola Jana Boska, se sídlem Praha 8 - Karlín, Vítkova 12
221 722 811
skola@cssjb.cz

www.cssjb.cz

střední škola - obor vzdělání poskytující střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní
zkoušky)
 Pečovatelské služby
střední škola - obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem:
 Pečovatelské služby
 Ošetřovatel
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476
274 774 948
sps.chotounska@zris.mepnet.cz
www.chotounska.cz
střední škola - vysvědčení o závěrečné zkoušce:
 Praktická škola jednoletá
Střední škola Euroinstitut v Praze, Praha 10 – Strašnice, U hranic 3419/12b
277 000 430
prazsky@euroinstitut.cz
www.euroinstitut.cz
střední škola - vysvědčení o závěrečné zkoušce:
 Provozní služby
 Praktická škola jednoletá
 Praktická škola dvouletá
Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941
267 712 710
reditel@zsassvachkova.cz
střední škola - vysvědčení o závěrečné zkoušce:
 Praktická škola dvouletá
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nabídka oborů pro školní rok 2022/2023

Poznámky
Obory vzdělání, u nichž není uvedena forma vzdělávání, jsou realizovány v denní formě.
Školy takto označené jsou zřizované hlavním městem Prahou.
Školy jsou řazeny v členění podle územních obvodů Prahy vzestupně v následujícím schéma:
Název školy, adresa
telefon

mailová adresa

webová adresa

obor (délka vzdělávání), jiná forma vzdělávání než denní

Zpracoval odbor školství, mládeže a sportu MHMP, Praha, listopad 2021.
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