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rganizační zabezpečení 

jednotné přijímací zkoušky  

12. a 13. dubna 2022 

 Průchod uchazečů přes recepci školy bude povolen od 06:45 hod. 

 Do areálu je umožněn vstup pouze uchazečům. Doprovod do areálu nesmí! 

 Od 08:45 hod bude uchazečům znemožněn vstup do objektu školy, a to i těm, co 

přišli včas, ale areál školy opustili a chtějí se vrátit. 

 O přestávce nesmí uchazeči opouštět budovu školy. 

 Vjezd uchazečů a doprovodu do areálu a parkování vozidel není možné. 

 Začátek zkoušky v učebnách 8:30 hod., předpokládané ukončení jednotné přijímací 

zkoušky – žáci intaktní 12:10 hod., žáci s uzpůsobením nejpozději 13:30 hod. 

 Seznam uchazečů a jejich rozdělení do učeben bude umístěn na nástěnce na recepci,  

u všech dohledů na chodbách a na učebnách. 

 Uchazeč si přinese nápoje i svačinu s sebou – v areálu není možné nic zakoupit. 

Konzumace jídla je umožněna pouze o přestávce. 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) 

 Řádný termín přijímacích zkoušek je 12. a 13. dubna 2022.  

 Pokud obě školy uvedené na přihlášce konají jednotné přijímací zkoušky, 

koná uchazeč 12. 4. JPZ na škole uvedené na přihlášce jako první a 13. 4.  

na škole uvedené na druhém místě. Školy Vám měly zaslat pozvánku právě 

s upřesněním těchto termínů. 

 Pokud máte na přihlášce uvedeny oba obory na jedné škole, koná uchazeč 

JPZ v obou termínech na této jedné škole.  

 Pokud jedna ze škol uvedených v přihlášce nekoná JPZ, ale má svoji školní 

přijímací zkoušku, koná uchazeč JPZ na škole druhé, a to v obou termínech. 

 Termíny využijte určitě oba, školy při sestavování pořadí přijatých uchazečů berou  

v úvahu jen lepší výsledek z obou pokusů konání JPZ. 

 Další upřesňující informace sledujte na našem webu. 
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Náhradní termín 

 I. náhradní termín  (za 12. 4. 2022) -  10. května 2022 

 II. náhradní termín  (za 13. 4. 2022) -  11. května 2022 

 
 


