
Přijímací řízení: školní rok 2022/2023 (pro školní rok 2023/2024) 

 
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole probíhá dle následujících právních předpisů:     

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.                                                         

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů.                                                                                                                                              

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti 

s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2. 

 

• Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky.           

Na přihlášku vyplní až dvě školy.  

• Pořadí škol musí být na obou přihláškách totožné.  

 Dvě samostatné přihlášky ke vzdělávání podává uchazeč i tehdy, jestliže obě   

 přihlášky  náleží stejné škole  (do různých oborů vzdělání).  

• Přihláška ke vzdělávání musí být řádně vyplněná včetně lékařského posudku zdravotní 

způsobilosti a podepsaná uchazečem a zákonným zástupcem.  

• Správnost údajů musí být potvrzena základní školou. Všechny podpisy musí být v 

originálech na obou přihláškách.  

• Uchazeč odevzdá přihlášku do 1. kola přijímacího řízení řediteli střední školy 

nejpozději do 1. března 2023 (v tento den musí již být ve škole!!!). 

• Pro další kola přijímacího řízení není stanoven počet přihlášek, které může uchazeč 

uplatnit. V tiskopise se vyplňuje jen jedna škola, na kterou se přihláška podává.  

• Do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou odevzdá uchazeč přihlášku řediteli SŠ do 

30. listopadu 2022 (k vyplnění ve škole do 11.11.2022). 

 

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo: 

 

• Uchazeči o vzdělávání v oborech s maturitní zkouškou pro školní rok 2023/2024 

budou přijímáni do všech oborů vzdělání na základě znalostí vyjádřených 

hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo 

víceletého gymnázia a vykonáním jednotné přijímací zkoušky ( JPZ). 

• Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a 

z písemného testu z matematiky.  

• Test  z MAT  -  na jeho vypracování je 70 minut.  

• Test z ČJL - na jeho vypracování je 60 minut.  

Ilustrační testy jsou  zpřístupněny na www.cermat.cz 

• Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či 

druhého termínu příslušného testu. 

• Pozvánku ke konání jednotné zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní   

před termínem jejího konání.  

 

Termíny konání JPZ jsou stanoveny takto:  

 

• 9. ročník:      13.4.2023 a 14.4.2023 

 

• 5. ročník:      17.4.2023 a 18.4.2023 

 

http://www.cermat.cz/


• Pokud se uchazeč pro vážné důvody nemůže dostavit k řádným termínům a svoji 

neúčast do 3 dnů písemně omluví, koná JPZ v náhradním termínu: 10. 5. 2023   nebo 

11. 5. 2023   (žáci 9. i 5. ročníků). 

 

 

Rozhodnutí o přijetí a zveřejnění výsledků: 

  

• Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které uchazeč obdrží 

nejpozději v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. 

• U oborů vzdělání s maturitní zkouškou ředitel školy do 2 pracovních dnů po 

zpřístupnění hodnocení Cermatem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole na 

veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (Cermat 

výsledky zveřejní do 28.4.2023). 

• U oborů vzdělání bez maturitní zkoušky ředitel školy zveřejní seznam přijatých 

uchazečů v termínu od  22.4. -  30.4.2023. 

• Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a 

od tohoto dne běží lhůta pro odvolání nebo podání zápisového lístku.  

 

Odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání:  

 

• Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.  

• Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat  

ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 

 

Zápisový lístek: 

 

• Odevzdává se na SŠ až po přijetí. 

• Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru 

vzdělávání ve škole, na kterou byl přijat. 

• Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole 

potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

• Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve 

výše uvedeném termínu, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.  

• Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou, nelze ho brát zpět. 

Výjimkou jsou případy kdy: 

➢ jej chce uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání 

➢ odevzdal-li jej v oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně 

konzervatoře) a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky 

➢ tyto skutečnosti při zpětvzetí lístku doloží rozhodnutím o přijetí  

• Zákonný zástupce žáka základní školy obdrží do 15. března 2023 jeden zápisový 

lístek na své základní škole (u výchovné poradkyně). 

• Do oborů s talentovou zkouškou obdrží zákonný zástupce zápisový lístek  

do 30. listopadu 2022. 


