
INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023



Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení: 
DO 31. LEDNA 2023
INFO na webových stránkách příslušných škol

ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 
DO 1. BŘEZNA 2023 
Přihlášky musí být již doručeny řediteli střední školy, 
nestačí je v tento den předat k doručení na poštu! 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY 



Termíny testů jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 
První řádný termín 17. dubna 2023 
Druhý řádný termín 18. dubna 2023 

Náhradní termíny JPZ (pro všechny obory):
První náhradní termín 10. května 2023 
Druhý náhradní termín 11. května 2023 

Čtyřleté obory: 
První řádný termín 13. dubna2023 
Druhý řádný termín 14. dubna 2023 



VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK





 Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 

přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky

 Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné 

škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky



V případě, že se jedná o žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami od PO2

uvádí se, zdali uchazeč přikládá k přihlášce doporučení 

školského poradenského zařízení.



 Uchazeči se speciálními 

vzdělávacími potřebami, 

kteří požadují úpravu 

podmínek přijímacího 

řízení, musí spolu s 

přihláškou odevzdat také 

doporučení školského 

poradenského zařízení 

(PPP, SPC).



Vyplňují pouze ti, kteří již podali přihlášku na Gymnázium se sportovní 
přípravou
= dávají najevo, zda a v kterém termínu budou JPZ konat na škole s 
talentovými zkouškami

Pořadí škol = pořadí konání JPZ, nerozhoduje 
o preferenci uchazeče



Uchazeč vyplňuje pouze v případě, že 
ředitel SŠ vyhlásil kromě jednotné přijímací 
zkoušky i další zkoušku (např. obecné 
studijní předpoklady, zkouška z cizího 
jazyka atp.)

Nehodící se škrtnout 
– ano škrtnou všichni, 
kteří se hlásí do 
prvního ročníku SŠ



KRITERIA PRO PŘIJETÍ NA SŠ – INFORMACE O TOM, 
ZDA JE POTŘEBNÉ POTVRZENÍ OD LÉKAŘE

 V případě potřeby lze k přihlášce doložit jako přílohu 
také lékařský posudek.



DOPLNIT ČÍSLEM POČET PŘÍLOH 
= DIPLOMY, DOPORUČENÍ PPP, POTVRZENÍ, …



 Po vyplnění přinést přihlášku do školy (ZŠ) = kontrola + 

potvrzení

 Po potvrzení na ZŠ – doručit na SŠ - přihlášku je možné 
donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat 
poštou.

 Po potvrzení v ZŠ doplnění případného potvrzení o 

zdravotní způsobilosti od lékaře

 Přihlášku podává v případě nezletilého uchazeče jeho 

zákonný zástupce. 



 dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou -

testy JPZ ve dvou termínech:

v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na 

prvním místě

ve 2. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako 

druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci 

zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky)

 jedna přihláška do oboru s jednotnou přijímací zkouškou 

- test JPZ pouze v jednom termínu

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY



 Kombinace přihlášky do oboru Gymnázium se 

sportovní přípravou a přihlášky do oboru/oborů s 

jednotnou přijímací zkouškou

koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole, kde se hlásí 

do oboru Gymnázium se sportovní přípravou 

Toto pravidlo platí i v případě, kdy uchazeč na sportovním 

gymnáziu nevykoná úspěšně talentovou zkoušku.



Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví: 

 jen vážné důvody (např. zdravotní); 

 písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy

 náhradní termín JPZ stanovilo MŠMT: 

(1. termín: 10. května 2022, 2. termín: 11. května 2022) 

 náhradní termín ŠPZ a TZ stanoví ředitel školy



Obory s MZ:

Ostatní obory:

 do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky.

 ředitel ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po

zpřístupnění centrem, centrum zpřístupní hodnocení

nejpozději do 28. dubna.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY



Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí

 oznámení zveřejněním seznamu přijatých uchazečů

(ve škole + internet - min. na 15 dnů)

 nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí



Odvolání

 Odvolání se podává písemně u příslušné střední školy

ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

 Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný

zástupce



Vzor odvolání není stanoven (SŠ mívají své tiskopisy), 

doporučuje se však uvádět minimálně níže uvedené 

náležitosti:

1. Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který 

rozhodnutí o nepřijetí vydal)

2. Datum

3. Odvolání proti nepřijetí ke studiu

4. Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno 

a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód 

oboru)

Pozn. Je možné uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno

5. Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka

6. Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka
7. Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno



ZÁPISOVÝ LÍSTEK 





 Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát

se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední

škole

 Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden

zápisový lístek

 Zápisové lístky obdrží ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI od

výchovné poradkyně (do 15. března)



2023/2024



Postup při odevzdávání zápisového lístku:

 nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení -

zveřejnění rozhodnutí

 ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě

PROKAZATELNĚ předán k přepravě provozovateli poštovních

služeb

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí

zákonný zástupce uchazeče odevzdáním ZL řediteli SŠ

školy



Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

To neplatí v případě kdy:

 Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího

řízení, kde byl přijat na základě odvolání

 Uchazeč již uplatnil ZL na některý z oborů s talentovou

zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu



 Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy krajskému

úřadu, poté jsou informace zveřejňovány na stránkách KÚ a

SŠ

 Školní přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná

nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola

 Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před

termínem konání přijímací zkoušky

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 



Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje

obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:

 uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek

 na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor

vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího

programu



DŮLEŽITÁ ČÍSLA
TERMÍNY



3

7

10

14

do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o 
nepřijetí lze podat odvolání

do 3 dnů po termínu zkoušky se musí písemně omluvit důvod
neúčasti u zkoušky

u 2. a dalšího kola se rozesílá pozvánka ke zkoušce nejpozději
7 dní před konáním

zápisový lístek musí být předán řediteli nejpozději do
10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí

u 1. kola školní přijímací zkoušky se rozesílá pozvánka
nejpozději 14 dní před konáním



DŮLEŽITÉ ODKAZY

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Ze-zivota-skol/Prijimaci-rizeni-na-SS

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOL

https://www.atlasskolstvi.cz/

Informace k průběhu přijímacího řízení:

Přehled gymnázií, SŠ a SOU:

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-
02/Prijimaci_rizeni_zkouska_a_jina_kriteria?CilSkupinaSet=1&Obec=500054

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Ze-zivota-skol/Prijimaci-rizeni-na-SS
https://www.atlasskolstvi.cz/
https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-02/Prijimaci_rizeni_zkouska_a_jina_kriteria?CilSkupinaSet=1&Obec=500054

