
 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

do 1. 3. 2022 – uchazeč o studium podá přihlášku 

do 15. 3. 2022 – žák obdrží zápisový lístek od ZŠ 

ŘÁDNÝ TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  
do 29. 3. 2022 – uchazeč nejpozději obdrží pozvánku k přijímací zkoušce  

 
12. 4. 2022 – 1. řádný termín přijímacího řízení   
13. 4. 2022 – 2. řádný termín přijímacího řízení   
nepřítomnost lze ze závažných důvodů písemně do 3 dnů omluvit ředitelce školy 
 
29. 4. 2022 – škola zveřejní výsledky přijímacího řízení konaného v řádném termínu na webových stránkách      
                        http://ss.cisplzen.cz/prijimacky,  http://www.cisplzen.cz/uredni-deska   
                        (pořadí uchazeče bude zveřejněno pod evidenčním číslem přihlášky) 
 
2. 5. 2022 – nepřijatý uchazeč může nahlédnout v sekretariátu školy do svého spisu přijímacího řízení 
                       (sekretariát školy, 15.30 – 16.00) 
 
2. 5. 2022 – INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO UCHAZEČE A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 
                       (16.00 – 18.00, vstupní hala) 
                       přijatí uchazeči mohou převzít rozhodnutí o přijetí a odevzdat zápisový lístek 
                       nepřijatí uchazeči mohou převzít rozhodnutí o nepřijetí a podat odvolání  
                       NEPŘIJATÝM UCHAZEČŮM SDĚLÍME JEJICH ŠANCI NA PŘIJETÍ  
                       (možný počet uvolněných míst uchazeči, kteří budou přijati, ale naši školu si nevyberou pro odevzdání  
                       zápisového lístku). 
                                                                                     
do  16. 5. 2022 – nepřijatí uchazeči, kteří nevyužili informační schůzku, mohou podat odvolání   
                                                                                                                                                                                                          
do 17. 5. 2022 – přijatí uchazeči, kteří nevyužili informační schůzku, mohou odevzdat zápisový lístek 
                                                                                                                   
do 18. 5. 2022 – CIŠ Plzeň zveřejní výsledky přijímacího řízení po odvolacím řízení na webových stránkách školy         
 
od 18. 5. 2022 – uchazeči přijatí po odvolání si vyzvednou rozhodnutí o přijetí a odevzdají zápisový lístek,   
                              nepřijatým žákům bude rozhodnutí o nepřijetí na základě odvolání doručena poštou 
                                                                                       
 

NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
do 3. 5. 2022 – uchazeč obdrží pozvánku k přijímací zkoušce 

 
10. 5. 2022 – 1. náhradní termín přijímacího řízení pro omluvené žáky  
11. 5. 2022 – 2. náhradní termín přijímacího řízení pro omluvené žáky  
                  
do 18. 5. 2022 – škola zveřejní výsledky přijímacího řízení konaného v náhradním termínu na webových stránkách    
                              http://ss.cisplzen.cz/prijimacky,  http://www.cisplzen.cz/uredni-deska   
                             (pořadí žáků bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem) 
 
od 18. 5. 2022 – přijatí uchazeči si vyzvednou rozhodnutí o přijetí v sekretariátu školy a mohou odevzdat zápisový  
                              lístek, nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou   
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