
Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ 

ve školním roce 2023/2024 
 

 

Přihlášky 

 

• Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy 

• V prvním kole je umožněno uchazeči podat dvě přihlášky, které musí být 

vyplněny shodně 

• Pro přijímací řízení na školní rok 2023/2024 žáci obdrží 2 ks přihlášek spolu                

s pololetním vysvědčením s vyplněnými předměty a prospěchem na zadní straně. 

Zákonný zástupce vyplní první stranu přihlášky 

• Po vyplnění první strany žáci přinesou přihlášky výchovné poradkyni k evidenci,       

ta jim zajistí potvrzení školy 

• Přihlášku necháte potvrdit lékařem, pokud to SŠ požaduje 

• Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření 

• Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo 

uchazeče podat přihlášky ke vzdělání bez talentové zkoušky 

 

 

 

Podávání přihlášek na SŠ 

 

• Přihlášky doručí zákonný zástupce řediteli střední školy do 30. listopadu 2022           

(u oborů s talentovou zkouškou nebo gymnázia se sportovní přípravou) nebo               

do 1. března 2023 (u oborů bez talentové zkoušky) buď osobně nebo doporučeně 

poštou 

• Je vhodné si na SŠ převzít potvrzení o podání přihlášky, při zaslání poštou si uschovat 

podací lístek 

 

 

 

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení 

 

• Ředitel SŠ je povinen zveřejnit termíny konání školní přijímací zkoušky, kritéria 

přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději: 

• u oborů s talentovými zkouškami do 31. října 2022 

• u oborů bez talentové zkoušky do 31. ledna 2023 

• V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy           

(s výjimkou některých oborů vzdělání  s talentovou zkouškou) jednotná přijímací 

zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky. 

 

 

 

Termíny přijímacích zkoušek 

 

• U oborů s talentovými zkouškami od 2. ledna do 15. ledna 2023 

• U oboru gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2023 

• Talentové zkoušky na konzervatoře od 15. ledna do 31. ledna 2023 



• Jednotné přijímací zkoušky se konají 13. a 14. dubna 2023 pro čtyřleté obory vzdělání 

a 17. a 18. dubna 2023 pro šestiletá a osmiletá gymnázia 

• Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním termínu ve škole 

uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole 

uvedené na přihlášce na druhém pořadí 

• Náhradní termíny (nutná písemná omluva do 3 dnů): 

• Jednotné zkoušky 10. a 11. 5. 2023 

• Ředitel školy může stanovit konání školní přijímací zkoušky-musí stanovit dva 

termíny v období od 12. dubna do 28. dubna 2023 

 

 

 

Zápisový lístek 

 

• Zápisový lístek je velmi důležitý doklad, který odevzdá zákonný zástupce střední 

škole po úspěšném přijímacím řízení jako potvrzení, že jeho dítě nastoupí            

v příštím školním roce na tuto SŠ. 

• Zákonný zástupce vycházejícího žáka osobně obdrží na jeden školní rok od základní 

školy prostřednictvím výchovné poradkyně pouze jeden potvrzený zápisový lístek. 

Zákonný zástupce potvrzuje převzetí zápisového lístku svým podpisem. 

 

 

 

Termíny vydání zápisových lístků 

 

• ZŠ je povinna vydat zápisové lístky: 

• u oborů s talentovými zkouškami do 30. listopadu 2022 

• u ostatních oborů vzdělávání do 15.března 2023 

• Zápisové lístky bude vydávat výchovná poradkyně ve čtvrtek 23. 2. 2023 v době        

od 14.00 do 17.00 hodin. Pokud si zákonný zástupce nemůže v tuto dobu zápisový 

lístek vyzvednout, domluví si s výchovnou poradkyní individuální termín. 

 

 

 

Vyhodnocení přijímacího řízení 

 

 

• Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém splnění kritérií přijímacího řízení 

podílí nejméně 60 %, v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium 

se sportovní přípravou nejméně 40 % 

• Uchazeči se započítává lepší výsledek písemného testu z ČJ a matematiky 

• Po přijímacích zkouškách ředitel SŠ ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů 

po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a 

zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí  

o nepřijetí 

• Pokud se zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů                   

a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna                  

do 30. dubna 2023 

 

 



Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

 

• Zveřejněný seznam obsahuje datum zveřejnění – velmi důležité! 

• Ředitel školy nemá povinnost oznamovat úspěšným uchazečům písemně rozhodnutí    

o přijetí!  

• Písemně musí zaslat rozhodnutí o nepřijetí pouze neúspěšným uchazečům 

 

 

V případě přijetí 

 

• Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí musíte doručit na zvolenou 

SŠ zápisový lístek 

• Nepotvrdíte-li odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na dané škole, 

zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí 

 

 

Uplatnění zápisového lístku 

 

• Zápisový lístek může podle zákona uchazeč uplatnit jen jednou 

• Zpětvzetí je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání nebo nově pokud má 

záměr uplatnit jej ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale uplatnil 

jej již při přijetí do oboru s talentovou zkouškou. Dokladem pro vydání zápisového 

lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo o přijetí na obor bez talentové 

zkoušky. 

 

 

V případě nepřijetí 

 

• Do 3 pracovních dnů po zveřejnění/doručení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí je možné 

podat k rukám ředitele SŠ odvolání  

• Hledejte další možnosti – v dalších kolech je možné podávat neomezený počet 

přihlášek, je nutné sledovat, které SŠ konají druhé nebo další kolo přijímacího řízení 

• V tomto případě se v každé přihlášce vyplňuje pouze jedna škola (jedna kolonka)        

a přijímací zkoušky se již nekonají 

 

 

 

Zdroje užitečných informací 

 

• www.msmt.cz – přihlášky ke stažení, rejstřík středních škol se všemi obory vzdělávání 

• www.jmskoly.cz – po prvním kole přijímacího řízení informace o volných oborech 

vzdělávání, přehled o situaci v uplynulých letech atd. 

• www.atlasskolstvi.cz – přehled SŠ a otvíraných oborů s dalšími důležitými 

informacemi 

• www.infoabsolvent.cz  

• www.vyberskoly.cz  

• Atlas školství-strana 8 

http://www.msmt.cz/
http://www.jmskoly.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.vyberskoly.cz/

