
Organizace přijímacího řízení do prvního ročníku na 

střední školy 

 

Přihlašování ke vzdělání 

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední 

škole řediteli střední školy do 1. března 2023. V případě, že uchazeč podává přihlášku do 

oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2022.   

 

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. 

Přihláška se podává na předepsaném formuláři. Její součástí je potvrzená klasifikace 

z posledních dvou ročníků základní školy. Dále se přikládá lékařský posudek, pokud je 

podmínkou zdravotní způsobilost, a případně doporučení školského poradenského zařízení, 

pokud jde o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí přihlášky jsou dále doklady 

prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy. 

 

Přijímací řízení 
 

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška 

z českého jazyka a literatury a z matematiky. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat 

dvakrát. 13. dubna 2023 ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a 14. dubna 2023 ve 

škole uvedené ve druhém pořadí. 

V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit také konání školní přijímací zkoušky. 

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních 

dnech od 2. ledna do 15. ledna 2023, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška 

koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2023. V případě oboru vzdělání Gymnázium 

se sportovní přípravou se talentová zkouška koná od 2. ledna do 15. února 2023, tento obor 

však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše. 

 

Zadání testů a zpracování výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. 

 

Uchazeč, který ze závažných důvodů nemohl konat přijímací zkoušku a svou neúčast do 3 dnů 

písemně omluvil, může konat zkoušku v náhradním termínu a to 10. a 11. května 2023. 
 

Výsledky přijímacího řízení 

Ředitel školy hodnotí výsledky přijímacího řízení podle                                                           

a) hodnocení na vysvědčení ze základní školy                                

b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je stanovena (minimálně 60 %) a případně dalších 

skutečností např. výsledku školní přijímací zkoušky. 

Výsledky přijímacího řízení se zveřejňují do 30 dubna 2023. Zveřejněním seznamu přijatých 

uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od toho dne běží lhůta pro odevzdání zápisového 

lístku.  



 

Další kola přijímacího řízení 

Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení, pokud má volná místa. 

Informace o volných místech budou na webových stránkách kraje. 

 

Zápisový lístek 

Základní škola vydá zákonnému zástupci žáka zápisový lístek nejpozději do 15. března 2023, 

v případě oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022. Odevzdáním tohoto zápisového 

lístku na střední škole, na které byl přijat, potvrzuje uchazeč o studium svůj zájem. Lístek je 

třeba odevzdat do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí, jinak není přijat. 

Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. Výjimkou je situace, že uchazeč byl přijat na jinou 

školu na základě odvolání. 

 

Odvolací řízení 

Proti rozhodnutí o nepřijetí je možné se odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

Podrobné informace o možnosti odvolání, lhůtě pro jeho podání a u kterého správního orgánu 

se odvolání podává jsou součástí rozhodnutí o nepřijetí. 

 

 


