
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KROK ZA KROKEM (pro rok 2023) 

Informace pro přijímání na střední školy ve školním roce 2022/2023 

 

1. Přihlášky obdržíte od paní učitelky Evy Zemanové. Vytiskne je přes Edookit, vy si vyplníte 

pouze první stranu.  

 

2. Přihlášku /první stranu/ vyplňuje žák (popř. jeho zákonný zástupce), celou přihlášku 

kontroluje výchovná poradkyně.  

POZOR! Na přihlášku se nepíší termíny jednotných přijímacích zkoušek. 

 

3. Přihlášky donese žák ke kontrole výchovné poradkyni Leoně Vejrostové nejpozději  

do 7. 2. 2023.  

 

4. Požadavek na vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti žáka vyjádří příslušná střední škola. 

  

5. Vyjádření lékaře si nechte na přihlášku napsat až po kontrole výchovnou poradkyní.  

 

6. Přihlášky odevzdá (pošle) zákonný zástupce do 1. 3. 2023 na střední školu /y/. 

 

7. I v letošním roce se mohou žáci hlásit na dvě školy, mohou tedy podávat 2 přihlášky, na 

každé přihlášce se uvádí vybrané školy a obory ve stejném pořadí.  

 

8. Zůstává v platnosti i zápisový lístek a vlastní doručování přihlášek do škol. 

   

9. Přijetí na školu budou v maturitních oborech předcházet jednotné přijímací zkoušky. 

 

10. Uchazeč absolvuje obojí testy na školách v pořadí, jak si je zvolil. Do celkového hodnocení 

se započítává lépe vykonaný test. Dalšími kritérii bude prospěch, případně umístění 

v olympiádách, školní zkouška (ta je v kompetenci ředitele SŠ). 

 

11. Kritéria příslušných středních škol se zveřejní do 31. ledna 2023 na webových stránkách 

středních škol. 

 



12. Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji 

formou vydání seznamu přijatých uchazečů. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům 

nevydává.  

 

Zápisový lístek 

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem  

do 10 pracovních dnů.  

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých 

uchazečů. 

Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.  

Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje.  

Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání 

úspěšné. 

Zápisové lístky: vydává výchovná poradkyně do 15. 3. 2022. Přesný termín vydání ZL se zákonný 

zástupce dozví na webových stránkách ZŠ Nedvědice a upozorněním přes Edookit. 

 

 

Prosím o neustálé sledování webových stránek škol, kam se Vaše dítě hlásí. 

Odvolací řízení: ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední 

školy (je možné zaslat poštou i poslední den lhůty). 

Další kola přijímacího řízení: počet kol přijímacího řízení není omezen, je zcela v režii střední školy 

(stanovení počtu volných míst, kritérií, termínů), neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna 

škola (jedna kolonka). 

Přehled volných míst na SŠ: po 1. kole přijímacího řízení bude přehled volných míst na středních 

školách všech zřizovatelů zveřejněn na www.jmskoly.cz. 

Vzdělávání ukrajinských žáků 

Střední školy a vyšší odborné školy 

V současné době střední a vyšší odborné školy postupují v souladu s ustanoveními školského zákona, 

o nezbytných legislativních úpravách se jedná. 

Jaká pravidla platí pro přijímání na střední školy? 

http://www.jmskoly.cz/


Ke střednímu vzdělávání mohu být přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo 

získali stupeň základní vzdělání. Uchazeči ze zahraničí prokazují oprávněnost pobytu, což “vízum za 

účelem strpění”, které je v současné době udělováno, umožňuje. Oprávněnost pobytu uchazeči 

dokládají nejpozději při zahájení vzdělávání. 

Žák může být přijat do vyššího než prvního ročníku střední školy po posouzení dokladů z předchozího 

vzdělávání. Ředitel střední školy rozhodne, do kterého ročníku bude žák zařazen. Zařazení žáka do 

prvního ročníku není legislativně umožněno. 

Pokud uchazeč podal přihlášku na střední školu a nepřiložil doklady o vzdělávání, je možné správní 

řízení přerušit. 

Při přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se promíjí jednotná přijímací 

zkouška z českého jazyka, pokud předchozí vzdělání proběhlo v zahraničí. V takovém případě je 

zkouška nahrazena pohovorem. K nástupu do české základní školy v druhém pololetí školního 

roku 2021/2022 se v tomto případě nepřihlíží. 

Přestup ze zahraniční střední školy do školy české není legislativně možný. 

Důležitý odkaz:  

 https://www.edu.cz/methodology/vzdelavani-ukrajinskych-deti-v-cr/#stredni-skoly-a-vyssi-

odborne-skoly 

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

 

Důležité odkazy: 

 

 www.msmt.cz 

 www.jmskoly.cz 

 www.cermat.cz 

 webové stránky jednotlivých středních škol  

 

Doporučení: Před podáním přihlášky je vhodné se informovat o možných změnách na webových 

stránkách střední školy nebo přímo ve škole, zejména v nejasných případech. 

Přeji správnou volbu při výběru dalšího stupně vzdělávání.  

 Mgr. Bc. Leona Vejrostová, výchovný poradce ZŠ Nedvědice  

_______________________________________________________________________________ 

https://www.edu.cz/methodology/vzdelavani-ukrajinskych-deti-v-cr/#stredni-skoly-a-vyssi-odborne-skoly
https://www.edu.cz/methodology/vzdelavani-ukrajinskych-deti-v-cr/#stredni-skoly-a-vyssi-odborne-skoly


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky             

v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou           

ve školním roce 2022/2023. 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny: 

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia: 

 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023 

 2. termín: pátek 14. dubna 2023 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 

 1. termín: pondělí 17. dubna 2023 

 2. termín: úterý 18. dubna 2023 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání 

na dny: 

 1. termín: středa 10. května 2023 

 2. termín: čtvrtek 11. května 2023 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do 

oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 

Umění a užité umění. 

 


