
Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2022/2023 – vyhl. 671/2004 Sb. 
 
1. PŘIHLÁŠKY KE STUDIU - žáci ZŠ a uchazeči o studium na středních školách mohou v prvním kole 

podat dvě přihlášky. Ty musí doručit přímo řediteli střední školy, na kterou se hlásí (tedy ne 
přes ředitele základní školy). Základní škola pouze vyplní nebo potvrdí známky na přihlášce. Tento 
postup platí i pro žáky hlásící se na víceletá gymnázia (dvě přihlášky). 

 
2. FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY - lze stáhnout z internetu na adrese: www.msmt.cz ( vzdělávání ) , 

případně koupit v prodejnách nabízejících zboží vydavatelství SEVT. Žáci naší školy si mohou 
přihlášky objednat u  TU a koupit v kanceláři školy ( 1 ks zdarma, další - 10,- Kč/ ks ). 

 
3. TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  - pokud ředitel střední školy rozhodne o konání přijímacího řízení , 

musí termín jejich konání zveřejnit nejpozději do 31. ledna příštího roku na přístupném místě ve škole a 
zároveň na webu školy. U talentových zkoušek do konce října 2022. 

 
4. TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA SŠ   - přihlášky pro první kolo musíte poslat nejpozději  
      do 1. března 2023, na školy s talentovou zkouškou doručit řediteli SŠ do 30. listopadu 2022.  

Vyplněné přihlášky odevzdají žáci naší školy do 14. února 2023 (s talentovou zkouškou do 
15. listopadu 2022) výchovnému poradci p. Šajerovi, nebo svému třídnímu učiteli ke 
kontrole a potvrzení. Přihlášky jim budou do 7. dnů vráceny zpět k odeslání na SŠ. 
 

5. TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK  - každá SŠ musí pro první kolo přijímacího řízení vypsat alespoň 
jedno kolo v období od 12. 4. – 28. 4. 2023. Na školách s talentovou zkouškou v termínu od 
 2. 1. – 15. 1. 2023, v případě oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou v období od 
2.1. do 15. 2. 2023 Talentové zkoušky na konzervatoře ve dnech 15. 1. – 31. 1. 2023. 
Jednotné přijímací zkoušky (pro obory s maturitní zkouškou) se konají 13. a 14. dubna 2023 
(čtyřleté obory vzdělání), 17. a 18. dubna 2023 (šestiletá a osmiletá gymnázia). Každý uchazeč může 
jednotnou zkoušku konat dvakrát–zkoušku v prvním termínu (11.4.) na škole zapsané v přihlášce v 1. 
pořadí, zkoušku v druhém termínu (12.4.) na škole zapsané v přihlášce v 2. pořadí. Náhradní termín pro 
konání jednotných zkoušek je stanoven na 10. a 11. května 2023.  

 
6. OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ  - O přijetí či nepřijetí musí ředitel SŠ rozhodnout nejpozději 

do dvou pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky. V tento den by měl být zveřejněn 
seznam přijatých žáků na webu školy. V případě oborů s maturitní zkouškou (jednotné přijímací 
zkoušky) ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a 
zveřejní seznam přijatých uchazečů. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů doručí ředitel 
rozhodnutí písemně. 

 
7. ZÁPISOVÝ LÍSTEK  - každý uchazeč o přijetí na střední školu obdrží jeden zápisový lístek na své 

základní škole. Zápisový lístek dostane každý přítomný žák dne 30-31. ledna 2023 (s 
talentovou zkouškou po 30. listopadu 2022), ostatní po příchodu do školy v kanceláři 
ekonomky školy. Tento odevzdá na střední školu, pro kterou se rozhodl, do deseti 
pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.  

 
8. ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ  - se podává do tří pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o 

nepřijetí řediteli střední školy, který rozhodnutí vydal. Ten odešle odvolání svému zřizovateli (krajský 
úřad), který rozhodne. Rozhodnutí krajského úřadu je konečné. V případě kladně vyřízeného odvolání je 
třeba odeslat zápisový lístek (do pěti dnů). 

 
9. DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ   - zároveň s odvoláním je možno podat přihlášku pro druhé 

kolo přijímacího řízení (ale ne na obor či školu, kde probíhá odvolací řízení). O konání dalšího kola 
přijímacího řízení rozhoduje ředitel příslušné střední školy. 

 

SHRNUTÍ  
 
 DVĚ PŘIHLÁŠKY – žáci pátých, sedmých a devátých tříd základních škol 
 

http://www.msmt.cz/


 DO DVOU DNŮ  – po skončení termínu školních zkoušek musí ředitel SŠ rozhodnout o 
přijetí či nepřijetí. U maturitních oborů s jednotnou přijímací zkouškou po zpřístupnění 
hodnocení uchazeče Centrem. 

 

 DO TŘÍ DNŮ – po převzetí rozhodnutí o nepřijetí musíte podat odvolání 
 

 DO DESETI PRACOVNÍCH DNŮ – musíte řediteli SŠ doručit vyplněný zápisový lístek 
 

 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK– nejpozději do 30. října 2022 nebo 31. ledna 2023 
 

 PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK – do 30. listopadu 2022 nebo do 1. března 2023 
 

 KONÁNÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – od 12. dubna  do 28. dubna 2023 
 

 JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŚKY – 13. a 14. dubna 2023 
 

 KONÁNÍ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK – od 2. ledna 2023 do 15. ledna 2023 – u Gymnázii se 
sportovní přípravou od 2. ledna 2023 do 15. února 2023 

 

 TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA KONZERVATOŘE – od 15. ledna 2023 do 31. ledna 2023 


