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Vycházející žáci mají nyní starosti 
s přihláškami na střední školy. I když 
termín pro přihlášku k 1. kolu přijí-
macího řízení (PŘ) na obory vzdě-
lání s talentovou zkouškou již vypr-
šel 30. 11. 2021. To byla přihláška s 
modrým podtiskem.

Na podání přihlášky pro obory 
vzdělání bez talentové zkoušky je 
čas do 1. 3. 2022. Půjde o tiskopisy s 
růžovým, zeleným či hnědým podtis-
kem.

Mnoho užitečných rad najdou žá-
ci a jejich rodiče na webu Centra 

pro zjišťování výsledků vzdělávání, 
z nichž čerpáme https://prijimacky.
cermat.cz/.

Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR stanovilo termíny 
konání jednotné přijímací zkoušky 
v roce 2022.

Ta je povinnou součástí prvního 
kola PŘ do všech maturitních oborů 
s výjimkou oborů s talentovou zkouš-
kou (kromě oboru Gymnázium se 
sportovní přípravou) a oborů zkrá-
ceného studia podle § 85 školského 
zákona.

Řádné termíny konání didaktických 
testů jednotné přijímací zkoušky z 
českého jazyka a literatury a z mate-
matiky se uskuteční takto:

Čtyřleté obory a obory nástavbové-
ho studia vykonají přijímací zkoušky 
ve dnech 12. a 13. dubna 2022. 

Obory šestiletých a osmiletých 
gymnázií ve dnech 19. a 20. dubna 
2022.

Náhradní termíny jsou 10. a 11. 
května 2022.

Připomínáme, že uchazeč o vzdě-
lávání v oboru s maturitní zkouškou 

může pro 1. kolo PŘ podat přihláš-
ku až na dvě střední školy nebo dva 
maturitní obory (případně odborná 
zaměření téhož oboru dle školního 
vzdělávacího programu) v rámci jed-
né SŠ. 

Krom toho mohl uchazeč v prvním 
kole PŘ podat navíc až dvě přihlášky do 
oborů s talentovou zkouškou. Teoretic-
ky tak lze v prvním kole podat čtyři při-
hlášky. 

Řešení minulých přijímacích testů si 
mohou zájemci vyzkoušet na stránkách 
https://www.statniprijimacky.cz/. -lko-

Přijímačky budou v polovině dubna

V listopadu se žáci třetích tříd vyda-
li s pracovnicí regionálního muzea 
Kamilou Dvořákovou po stopách his-
torie města Žďáru nad Sázavou. 

Seznámili se s mnoha historickými 
budovami, které Kamila provázela 
zajímavými historkami. Děti si připo-
mněly významné osobnosti našeho 
města a na chvíli se staly v kostýmech 
např. kardinálem Františkem Ditrich-
štejnem, živnostníky, strážnými…

Děti zjistily, že i tehdy bylo třeba 
respektovat dané zákony, a mohly si 
vyzkoušet jedno z mučidel té doby. 

Nakonec Kamila předala dětem 
osvědčení znalostí, dovedností, pil-
nosti a dobrých mravů na výpravě do 
historie Žďáru.

Děkujeme za poučnou a nezapome-
nutelnou procházku městem.

 Žáci a učitelky M. Brychtová
  a L. Slavíčková, ZŠ Palachova

CESTOU po historii města s Kami-
lou Dvořákovou si školáci vyzkoušeli i 
dobové kostýmy. 

 Foto: archiv ZŠ Palachova

Poděkování průvodkyni

Školní vtip
Paní učitelka spadne omylem 

do pekla.
Celá bezradná bloumá, až na-

jde koutek, kam se uchýlí a mlč-
ky pozoruje celé dění. V tom při-
jde na kontrolu Lucifer. Když ji 
spatří, zděšeně se ptá: „Ženská, co 
vy tady děláte, vy patříte do nebe a 
tady je peklo!“

„To je peklo?“ diví se paní uči-
telka, „a já myslela, že je velká pře-
stávka!“ Zdroj: www.funer.cz
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