
Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2022/2023 

Před odevzdáním přihlášky: 

Ověřit si podmínky přijímacího řízení na stránkách vybrané SŠ, školy je zveřejní do 31.1. 2023 

Žák má možnost podat 2 přihlášky (i v případě, že se pokoušel o SŠ s talentovými zkouškami) 
nebo na 2 obory v rámci jedné školy. 

Přihlášku vydává škola v černobílé tiskové podobě. 

Na přihlášce jsou údaje o žákovi, známky, ale bez údajů o SŠ, to si žák vyplní sám dle svého 
výběru. 

Zadní strana je kompletně vyplněna školou. 

Přihlášky dostane žák společně s pololetním vysvědčením. 

Pořadí škol je na obou přihláškách stejné, pořadím se neříká, které škole se dává přednost. 

Na každé škole je odevzdána jedna přihláška, kde je potřeba, dokládá se potvrzení od lékaře. 

Pokud jsou na přihlášce 2 obory na stejné školy, i tak se odevzdávají obě přihlášky. 

Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech podle § 60c odst. 1 školského zákona: 
v 1. stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako 
první, ve druhém stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na 
přihlášce jako druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou 
tiskopisech ve stejném pořadí). Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud 
podá obě přihlášky do oborů s MZ, kde se jednotná zkouška povinně koná 

Obsah jednotné zkoušky i školní přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu 
programu pro základní vzdělávání.  

- zkouška se koná v oborech vzdělání s MZ a skládá se z písemného testu v oboru Český 
jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její 
aplikace v délce 70 minut.  

- Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení 
zajišťuje Centrum. -  Rozhodl-li ředitel o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům 
pozvánku nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky na jeden ze dvou vyhlášených 
termínů. 

- Uchazeč, který se v 1. kole přijímacího řízení hlásí na obor vzdělání Gymnázium se 
sportovní přípravou, vždy koná na této škole jednotnou zkoušku. Výsledek jednotné 
zkoušky bude zpřístupněn Centrem i školám, do jejichž oborů středního vzdělání s MZ 
bez talentové zkoušky podá uchazeč v 1. kole přihlášku.  

- Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové 
zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po 
termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím 
fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva 
uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu 
konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky (viz § 60c odst. 3 a § 62 odst. 1 školského 
zákona). 



Žáci s SVP: 

Na přihlášku se vytiskne stupeň podpůrného opatření. 

K přihlášce je potřeba přidat Doporučení k úpravě přijímacího řízení, které vydá ŠPZ na žádost zákonného 
zástupce (nestačí zpráva z vyšetření). 

Ke každé přihlášce 1 doporučení. 

Přihlášku je nutné osobně nebo doporučeným dopisem odevzdat na školu nejdéle do 
1.3.2023. 

Přihláška na SŠ s talentovou zkouškou: 

Přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou vydává VP. 

- nahlásit VP školu a obor, přihlášku doma doplnit (podpis rodičů, atd.), nechat potvrdit od 
lékaře, pokud je nutno a odevzdat do 30.11.2022 na danou SŠ 

- žák, který si podá přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou má právo podat si poté ještě 
další  dvě přihlášky na 1. kolo přijímacího řízení, tj. do 1.3. 2023 

Zápisový lístek: 

S pololetním vysvědčením žák dostane zápisový lístek, oproti podpisu. Zápisový lístek je 
evidován. Pokud žák zápisový lístek ztratí nebo zničí, škola vydá na základě písemné žádosti 
nový. 

Zápisový lístek musí žák doručit na vybranou SŠ do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí. 

Odvolání: 

Odvolání proti nepřijetí je možné podat písemně řediteli SŠ do 3 dnů od doručení rozhodnutí 
o nepřijetí. 

Další kola přijímacího řízení: 

Další kola přijímacího řízení na SŠ mohou být vyhlášeny na školách, které nenaplnily svoji 
kapacitu. 

Počet přihlášek není omezen. Je nutné sledovat webové stránky daných škol. 

Podrobnější informace o přijímacím řízení Informace jsou průběžně zveřejňovány a 
aktualizovány na webové stránce MŠMT: Přijímání na střední školy a konzervatoře, MŠMT ČR 
(msmt.cz) dále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: Jednotná 
přijímací zkouška (cermat.cz). 
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