
Informace o přijímacím řízení na střední školy 2022/2023 
 
Co dělat nyní: 
Vybírat vhodnou SŠ, navštěvovat dny otevřených dveří, přípravné kurzy, shromažďovat 
informace o vybraných SŠ, procházet webové stránky škol 
 
Do 31. 1. 2023 jsou povinni ředitelé středních škol zveřejnit kritéria pro přijetí. 
 
Přihlášky: 
Uchazeč může podat přihlášku na 2 SŠ, i když absolvoval přijímací řízení na SŠ 
s talentovou zkouškou nebo na gymnázium se sportovní přípravou.  
Dokument s názvem Podklady pro vyplnění přihlášek mi přinesou žáci v průběhu ledna 
a února, nejpozději však 13. února 2023!  

Přihlášky vyplním elektronicky ze systému Škola online, vytisknu, nechám potvrdit 

ředitelem školy a předám žákovi, či jeho zákonnému zástupci. 

Žádám rodiče, aby neposílali prázdné nebo předvyplněné tiskopisy přihlášek 

k vyplnění! 

Pokud má být u uchazeče uplatněna úprava organizace přijímacích zkoušek z důvodu 

speciálních vzdělávacích potřeb, je nutné doložit k přihlášce platnou zprávu z vyšetření 

ve školském poradenském zařízení a speciální dokument, který vydává na základě 

žádosti zákonných zástupců pedagogicko psychologická poradna. 

Vyplněné a ZŠ potvrzené přihlášky musí uchazeč (nebo jeho zákonný zástupce) doručit 
do zvolených SŠ do 1. 3. 2023.  
 
Průběh přijímacích zkoušek: 
Pozvánka na přijímací zkoušky přijde uchazeči poštou nejpozději 14 dní před jejich 
termínem. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení jsou jednotné, jejich 
přípravu, distribuci i hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. 
Některé SŠ pořádají ještě doplňkové, tzv. školní přijímací zkoušky. Všechny přijímací 
zkoušky (jednotné i školní) se uskuteční v rozmezí 12. – 28. 4. 2023. 1. řádný termín pro 
jednotné písemné testy z českého jazyka a matematiky je 13. 4., 2. řádný termín 14. 4., 
náhradní termíny – 10. a 11. 5. 2023. Hodnocení jednotné zkoušky (český jazyk, 
matematika) činí nejméně 60% z kritérií SŠ pro přijetí uchazeče. Centrum zpracovává 
úspěšnější výsledky jednotných testů ze dvou pokusů. 
Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů přijímací zkoušky zúčastnit, je nutné se 
omluvit nejpozději do 3. dne od konání zkoušky a domluvit se se SŠ na náhradním termínu. 
 
Rozhodnutí: 
Rozhodnutí o přijetí ke studiu se již nerozesílá poštou, výsledky přijímacích zkoušek  
zveřejňují střední školy na svých webových stránkách, případně je vyvěšují ve svých 
budovách na veřejně přístupném místě. Poštou jsou zasílána pouze rozhodnutí o 
nepřijetí. 
V případě nepřijetí lze prostřednictvím ředitele SŠ podat k odboru školství krajského úřadu 
odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Obsah odvolání: 
označení správního orgánu, jemuž je určeno, jednací číslo rozhodnutí o nepřijetí, jméno 
uchazeče, datum a místo narození, název střední školy, kód a název oboru, formu vzdělávání, 



důvod nepřijetí uvedený ředitelem SŠ, důvody odvolání, jméno a adresa trvalého bydliště 
zákonného zástupce, popř. jiná adresa pro doručování písemností, datum a podpis zákonného 
zástupce nezletilého uchazeče. Jednotný formulář pro odvolání není stanoven. 
Nevyjde-li odvolání (nebo ho uchazeč nepodal), je třeba zjišťovat, která SŠ pořádá 2. a další 
kola přijímacích zkoušek. Seznam středních škol, které pořádají 2. a další kola přijímacího 
řízení, bude ihned po ukončení 1. kola zveřejněn na webu krajského úřadu (Magistrátu hl. m. 
Prahy – odbor školství). Do 2. a dalších kol přijímacího řízení může uchazeč podat 
libovolný počet přihlášek, jednotné zkoušky se nekonají. Přihlášky do 2. a dalších kol 
přijímacího řízení též vyplním a vytisknu na základě dodaných podkladů. 
 
Zápisový lístek: 
Zápisové lístky vydávám zákonným zástupcům žáků proti jejich podpisu.  
Zápisový lístek s vyplněnou hlavičkou je nutné doručit do deseti pracovních dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí o přijetí do SŠ, kam žák definitivně nastoupí. (Oznámením 
rozhodnutí o přijetí se rozumí zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webech či v 
prostorech středních škol). Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, výjimka existuje ve 
dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole: 

1) když jeho odvolání proti nepřijetí na druhou školu bylo úspěšné 
2) v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou 

zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.   
 
Přijímací řízení na školy s talentovou zkouškou:  
Kritéria vyhlášena do 31. 10. 2022, přihlášky odevzdat do SŠ do 30. 11. 2022, termín 
talentových zkoušek je v rozmezí 2. – 15. 1. 2023, výsledek nejpozději 20. 1. 2023, jednotná 
zkouška se nekoná!  
Termín talentových zkoušek v konzervatoři 15. – 31. 1. 2023, jednotná zkouška se nekoná! 
Přijímací řízení pro gymnázia se sportovní přípravou: 
Kritéria vyhlášena do 31. 10. 2022, přihlášky odevzdat do SŠ do 30. 11. 2022, termín 
talentových zkoušek v rozmezí 2. 1. – 15. 2. 2023, výsledek nejpozději 20. 2. 2023, jednotná 
zkouška se koná 13. a 14. 4. 2023! 
 
Podrobnější popis průběhu přijímacího řízení viz Atlas školství 2023/2024, str. 10, 
www.atlasskolstvi.cz 
 
upřesnění a dotazy: kubrova@lupacovka.cz    tel: 777 477 981 
podrobné informace: www.msmt.cz 
 
V Praze 10. 1. 2023     Mgr. Kamila Kubrová 
 


