
                                     

Základní informace o přijímacím řízení na SŠ 2022/2023

 Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč po-
dat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho
kola musí jít o různé obory vzdělání

 Uchazeč podává vyplněné a potvrzené přihlášky vždy přímo u ředitele střední školy, do které se
hlásí, do 1. března 2023 (u uměleckých oborů do 30. 11. 2022).

 Uchazeč je sám zodpovědný za obsah přihlášky. Doplní všechny potřebné doklady, které střední škola
vyžaduje (např. vyšetření z PPP, diplomy atd.). Střední škola musí kritéria přijímacího řízení zveřejnit
nejpozději 31. 1. 2023 na svých internetových stránkách (u uměleckých oborů do 30. 10. 2022).

 Ministerstvo školství,  mládeže a  tělovýchovy vyhlásilo v letošním školním roce  jednotné centrálně
zadávané zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou:
- konají se formou písemného testu z českého jazyka (60 min.) a matematiky (70 min.),
- každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu 
započítává lepší výsledek,
- u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro 
konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště,
- hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %.

 Uchazeč na přihlášce uvede dvě školy v pořadí podle svojí preference. Jednotné zkoušky koná uchazeč
v 1. termínu ve škole uvedené v prvním pořadí, ve 2. termínu ve škole uvedené v druhém pořadí.  Do
celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek.

 Konkrétně se budou jednotné zkoušky konat u maturitních oborů ve dnech: 
Studium Řádné termíny testů Náhradní termín testů
Čtyřleté 13. a 14. dubna 2023 10. a 11. května 2023
Šestileté a osmileté 17. a 18. dubna 2023 10. a 11. května 2022

 Uchazeč na přihlášce vyznačí termín školní přijímací zkoušky pouze v případě, že jím vybraná střední
škola bude mít své vlastní přijímací zkoušky. Termíny zveřejní střední školy nejpozději do 31. 1. 2023 (u
uměleckých oborů do 30.10.2022) na svých internetových stránkách. Uchazeč si musí dát pozor, aby se
nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové
zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole,  do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem
stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky.

 Zákonný zástupce žáka si na ZŠ vyzvedne tzv. zápisový lístek. Každý žák má podle zákona nárok pouze
na jeden zápisový lístek. Při ztrátě nebo poškození vydá ZŠ na základě písemné žádosti a čestného pro-
hlášení zákonného zástupce uchazeče náhradní zápisový lístek.

 Doručování rozhodnutí. Je upraven nový způsob doručování rozhodnutí:
1 Do dvou pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku a po zpřístupnění hodnocení

uchazeče Centrem ředitel školy určí pořadí uchazečů (školský zákon) a na veřejně přístupném místě
ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodno-
cení přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů.

1 Přijatí  uchazeči  –  rozhodnutí  se  oznamuje  zveřejněním seznamu uchazečů pod  přiděleným
registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně pří-
stupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují
rozhodnutí za oznámená.

2 Nepřijatí uchazeči – rozhodnutí o nepřijetí  odešle ředitel školy písemně. Úložní doba v případě,
že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů.

 V případě, kdy se přijímací zkouška nekoná, lze zaslat rozhodnutí o nepřijetí nebo zveřejnit seznam při-
jatých uchazečů nejdříve 22. dubna 2023.

 Pokud nebyl uchazeč na školu přijat, může podat odvolání. Odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode dne
doručení. Ředitel školy je povinen vyhovět v     autoremeduře   odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijí-
macího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v dů-
sledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.



 Zápisový lístek:
1 Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit

doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních
dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena,
pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (=
na poštu). Pokud lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. 

1 ZÁPISOVÝ LÍSTEK MŮŽE UCHAZEČ UPLATNIT JEN JEDNOU  . Výjimkami jsou případy,
kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění ve druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo nově
pokud má záměr jej uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale uplatnil jej již
dříve při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (novela § 60a odst. 7 školského zákona zákonem
č. 82/2015 Sb.). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání
nebo potvrzení o přijetí  na obor bez talentové zkoušky. Přitom pro uplatnění uvedených výjimek
není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl uchazeč přijat. 

 Pokud žák nebyl v 1. kole přijímacího řízení přijat na žádnou SŠ a nebo se rozhodl podat přihlášku na ji-
nou SŠ, zúčastní se dalších kol přijímacího řízení. Termíny vyhlašuje každá škola individuálně. Počet
přihlášek již není omezen.

POZOR

 V lednu budou žáci v hodinách VV blíže seznámeni s vyplňováním a podáváním přihlášek na
SŠ.

 Informativní schůzka pro rodiče, na které budou rozdány zápisové lístky, se uskuteční 19. ledna
2023  v 16:00 ve  školní  jídelně.  V případě  nepříznivých  hygienických  podmínek  proběhnou
schůzky pro jednotlivé třídy formou meetů.

 Vytištění a potvrzení přihlášek zajistí škola.
 Do konce ledna by žáci měli mít vybrány střední školy.

Konzultace po telefonické domluvě (549 415 629) 

                                                 Soňa Kvíčalová
                         kariérová poradkyně na ZŠ Tišnov, nám 28. října

kvicalova@tisnov-zs28.cz

 W  ebové stránky:   
www.infoabsolvent.cz
www.jmskoly.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.cermat.cz
www.vyberskoly          

                                     


