
Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023 

 Žák podává jen dvě přihlášky na střední školy (SŠ). Může se tedy přihlásit na dva 

obory vzdělávání. 

 Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole 

podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může 

v prvním kole podat celkem 4 přihlášky. 

 Do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoře se podávají přihlášky do 30. 

listopadu 2022,  

 Do oborů bez talentové zkoušky se podávají přihlášky do 1. března 2023.  

 První kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná v termínu 2. 

– 15. ledna 2023, na konzervatoře 15. – 31. ledna 2023, na gymnázia se sportovní 

přípravou 2. ledna – 15. února 2023. 

 Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce doporučení 

školského poradenského zařízení.  

 Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná zkouška z 

českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace (mimo oborů s 

talentovou zkouškou) 

 Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového 

hodnocení se započítává lepší výsledek testů) - v prvním stanoveném termínu ve 

škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí; - ve druhém stanoveném termínu ve škole 

uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.  

 TERMÍNY:  

- Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté maturitní obory se budou konat 13. a 14. 

dubna 2023.  

- Jednotné přijímací zkoušky na šestiletá a osmiletá gymnázia se uskuteční 17. a 18. 

dubna 2023.  

- Náhradní termíny – 10. a 11. května 2023.  

 Své vlastní přijímací zkoušky - školní přijímací zkoušky - mohou školy uspořádat od 

12. do 28. dubna 2023.  

 V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle:  

- hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělávání;  

- výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení (jednotná přijímací 

zkouška se podílí na celkovém hodnocení nejméně 60 %);  



- výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena; 

- případně podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a 

zájmy uchazeče.  

 CERMAT výsledky jednotné přijímací zkoušky zpřístupní ředitelům středních škol 

nejpozději do 28. dubna 2023, ředitelé SŠ pak do dvou pracovních dnů ukončí 

hodnocení a zveřejní výsledky celého přijímacího řízení.  

 Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy 

výsledky v rozmezí od 22. do 30. dubna 2022.  

 Seznam přijatých uchazečů oznámí ředitel zveřejněním seznamu přijatých 

uchazečů ve škole + na webových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům se 

zasílá rozhodnutí o nepřijetí písemně.  

 V případě oznámení o nepřijetí žáka ke studiu může být podáno odvolání ve lhůtě 3 

pracovních dnů od doručení rozhodnutí.  

 Žák základní školy obdrží vždy jeden ZÁPISOVÝ LÍSTEK, nejpozději do 15. 

března 2023. Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem 

příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.  

 Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 

odevzdáním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU řediteli střední školy nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí o přijetí. ZL lze 

uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy  uchazeč chce uplatnit ZL 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. 

Další informace lze nalézt na adresách: 

2022 - Sdeleni o terminech.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz) 

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

2022_Celková informace k přijímacímu řízení na SŠ.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz) 

S případnými dotazy mě kontaktujte prostřednictvím e-mailu, popř. telefonicky 

             Iva Kolářová 

        Výchovný poradce 

        iva.kolarova@zsmerin.cz
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