
Přijímací řízení 2022/2023 

Vážení rodiče, dostáváte do rukou návod, jak postupovat v přijímacím řízení na střední školy a učiliště. 

Ponechejte si ho až do doby, kdy bude vaše dítě zapsáno na vybrané škole. Najdete zde všechny 

potřebné informace a termíny. Pokud budete mít stále nějaké pochybnosti nebo vám nebude něco 

jasné, neváhejte mě kontaktovat. Ráda s vámi vše prokonzultuji.  

                                                                                                                   Hana Komosná, výchovná poradkyně 

Přihlášky ke studiu a jednotné přijímací zkoušky 

1. Vaše dítě obdrží 2 předvyplněné a školou potvrzené přihlášky spolu s pololetním vysvědčením. 

Doma si vyplníte školy, které jste si vybrali, a přihlášky podepíšete jak vy, tak vaše dítě. Obě přihlášky 

vyplňujete identicky. Na obou přihláškách je stejná škola na prvním i druhém místě, neměníte jejich 

pořadí. Střední školy tak vědí, kde bude vaše dítě dělat přijímací zkoušku v prvním termínu a kde ve 

druhém termínu. Některé školy požadují potvrzení od lékaře. Nezapomeňte si ověřit na stránkách 

vybrané školy a zajistit u dětského lékaře.  

 

2. Přihlášky je třeba doručit do zvolených škol do 1. 3. 2023.  Posílejte doporučeně, nebo doručte 

osobně přímo do školy. 

 

3. Obory s talentovou zkouškou – přihlášky odevzdáte do 30. listopadu 2022. Přijímací řízení 

(talentové zkoušky) proběhne v lednu 2023. 

 

 

4. Jednotné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky pro maturitní obory proběhnou v prvním 

kole ve dvou termínech, a to: 

 

pro čtyřleté maturitní obory: 13. a 14. 4. 2023 

pro osmiletá gymnázia: 17. a 18. 4. 2023 

 

● náhradní termín pro všechny obory: 10. a 11. 5. 2023 

 

5. Kritéria pro přijetí a předpokládaný počet přijímaných uchazečů zveřejní školy do 31. 1. 2023 

na svých webových stránkách. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií k přijetí ke studiu podle vysvědčení 

z 8. a 9. ročníku ZŠ, výsledků jednotné přijímací zkoušky (pokud je součástí přijímacího řízení), případně 

školní přijímací zkoušky. Do celkového hodnocení se vždy započítává lepší výsledek v písemných 

testech jednotné přijímací zkoušky. Výsledek jednotné přijímací zkoušky tvoří nejméně 60% celkového 

hodnocení. 

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu 

Ředitel školy stanoví pořadí uchazečů o studium a zveřejní výsledky. 

a) Pro obory bez jednotné přijímací zkoušky (učební obory) zveřejní školy seznam přijatých 

uchazečů v dubnu 2023. Nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí. 

b) Pro maturitní obory zveřejní školy výsledky do dvou dnů od zpřístupnění výsledků jednotné 

přijímací zkoušky. Nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí. 



 

 

Zápisový lístek 

Zápisový lístek obdržíte na konzultacích v lednu od výchovné poradkyně. Pokud se nedostavíte na 

konzultace, vyzvedněte si ho u VP po domluvě (mail, telefon). 

Každý může obdržet pouze jeden zápisový lístek. Lístek si převezmete osobně. Vydává se proti 

podpisu. Nemůže ho převzít vaše dítě!! 

Zápisový lístek si zatím dobře uschovejte a nic nevyplňujte!!! Pokud ZL ztratíte, je potřeba napsat 

čestné prohlášení o jeho ztrátě, doručit ho do školy a poté vám může být vydán náhradní.  

Pokud bude vaše dítě přijato ke studiu a do školy se rozhodne nastoupit, musíte do školy doručit 

zápisový lístek, a to do 10 pracovních dnů !!!! od oznámení rozhodnutí. Tím škole dáváte na vědomí, 

že do ní vaše dítě od září nastoupí. Pokud zápisový lístek nedoručíte, vaše dítě přijato nebude a jeho 

místo bude nabídnuto jiným uchazečům. 

Do zápisového lístku napište údaje o škole, na kterou bude vaše dítě nastupovat. Je tam kolonka i pro 

druhou školu, ale tu využijí jen ti, kteří budou podávat odvolání, viz Odvolání. 

Odvolání 

Proti rozhodnutí o nepřijetí se můžete odvolat do 3 dnů.  

Pokud budete podávat odvolání, ale vaše dítě bylo zároveň přijato na druhou školu, doručte zápisový 

lístek do školy, na kterou bylo vaše dítě přijato (pro případ, že odvolání nevyjde). Pokud bude odvolání 

kladně vyřízeno, vyzvednete si zápisový lístek ze školy, na niž jste ho doručili. Vyplníte v něm údaje o 

druhé škole a doručíte řediteli školy, do níž vaše dítě nastoupí na základě odvolání. 

Druhé kolo přijímacího řízení 

Ředitel může vyhlásit další kola k naplnění stavu žáků. Počet kol není omezen. Kraj zveřejní seznam škol 

s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání. 

V druhém kole se jednotná přijímací zkouška již nekoná. 

Pokud bude vaše dítě přijato ke studiu ve druhém kole, musíte doručit do školy zápisový lístek. Viz 

Zápisový lístek. 


