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Přihlášky

• Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče řediteli (na podatelnu) střední školy (SŠ) 
nebo zasílá doporučeně. 

• Pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy 
vzdělávání se uchazeč hlásí na max. dvě SŠ.

– Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího 
stupně šestiletého a osmiletého gymnázia 

• Ve 2. kole je povolen neomezený počet přihlášek.



Možné přílohy k přihlášce

• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

(pokud jej SŠ vyžaduje)

• Doporučení poradny o úpravě podmínek 
přijímací zkoušky (např. pro dyslektiky)



Zdravotní potvrzení na přihlášce

• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není 
vyžadován u všech oborů. Tuto informaci 
hledejte v publikaci Atlas školství a na 
internetových stránkách střední školy (SŠ).

• Potvrzení vystaví dětský lékař.

• Konkrétní zdravotní požadavky a možné 
rizikové faktory najdete na stránkách SŠ 
– např. zvýšená míra hluku, zvýšené fyzické zatížení, práce s chemickými 

látkami, práce se zvířaty, práce ve výškách…



Žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami

• O navýšení času pro vykonání testu pro uchazeče se speciálními 
vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel SŠ na základě posudku školského 
poradenského zařízení.  Doporučení poradny žák doloží k přihlášce             
k přijímacímu řízení.

• Uchazečům s 1. stupněm podpůrných opatření se podmínky pro 
jednotnou zkoušku neupravují. 

• Podpůrná opatření 2. – 5. stupně lze uplatnit pouze s doporučením 
poradny (podle § 16 odst. 4 školského zákona). 

• Doporučení poradny uchazeč odevzdává společně s přihláškou nejpozději  
k 1. březnu (u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou                  
k 30. listopadu). 

• Uchazeč ke všem přihláškám (až čtyřem), které ve školách odevzdává      
pro 1. kolo přijímacího řízení, přikládá jedno totožné doporučení ŠPZ,   
které je mu vydáváno na základě jeho žádosti; počet originálních 
vyhotovení doporučení je dán počtem přihlášek uplatněných uchazečem.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni

https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni


Nepovinné součásti přihlášky

• Součástí přihlášky jsou dále doklady související 
s kritérii přijímacího řízení stanovenými 
ředitelem střední školy:

– doklady o výsledcích v odborných soutěžích, 

– o publikační činnosti, 

– o získaných dílčích kvalifikacích. 

K přihlášce přikládejte kopie těchto dokumentů. 

SŠ je nevrací.



Zveřejnění informací a
vyhlášení prvního kola 

přijímacího řízení

• Ředitel školy vyhlásí první kolo a kritéria 
přijímacího řízení do oborů vzdělání 
s talentovou zkouškou nejpozději do 31. října, 

• do ostatních oborů vzdělání do 31. ledna.



Termíny podání přihlášek

• Přihlášky do oborů s talentovou zkouškou 
podávejte  na SŠ do 30. listopadu. 

• Přihlášky do ostatních středních škol je nutné 
zaslat na SŠ do 1. března.



Termíny talentových zkoušek

• Talentová zkouška do oboru vzdělání                
s talentovou zkouškou (Gymnázium se 
sportovní přípravou) v prvním kole přijímacího 
řízení se koná v pracovních dnech v termínech 
od 2. do 15. ledna. 

• Talentová zkouška v konzervatoři v prvním 
kole přijímacího řízení se koná v pracovních 
dnech v termínech od 15. do 31. ledna. 



Jednotné přijímací zkoušky

• Ministerstvo školství zavedlo jednotné přijímací 
zkoušky z matematiky a českého jazyka. 

• Jednotné testy se budou u maturitních oborů 
konat ve dnech: 
– Řádné termíny 13. 4. a 14. 4. 2023 (čtyřleté obory)

17. 4. a 18. 4. (víceletá gymnázia)

– Náhradní termíny 10. 5. a 11. 5. 2023

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

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


Ilustrační testy

• Ilustrační testy z českého jazyka a matematiky 
najdete na stránkách: 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-
zadani-k-procvicovani

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani


Výsledky přijímacího řízení
Přijetí

• SŠ nezasílají rozhodnutí o přijetí dopisem. Přijatý 
uchazeč tedy nebude muset čekat, až dostane písemné 
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.        

• Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným 
registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně 
přístupném místě ve škole a na internetových 
stránkách dané školy a to alespoň na dobu 15 dnů. 



Zápisový lístek

• Přijatý uchazeč potvrdí svůj zájem o školu 
podáním zápisového lístku                                         
(po vyhlášení výsledků).

• Zápisový lístek může uchazeč uplatnit ve lhůtě 
10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků 
přijímacího řízení ředitelem střední školy.

• Platí i podání poštou 10.den.



Zápisový lístek

• Žák základní školy získá zápisový lístek v základní škole.

• Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou!  Výjimka je po 
úspěšném odvolání.

• Nebude-li zápisový lísek ve lhůtě 10 dnů střední škole 
doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

• Práva být žákem střední školy se vzdává uchazeč, který 
písemně požádá ředitele příslušné střední školy 
o zpětné vydání zápisového lístku. Žák jej může vzít 
zpět jen pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho 
odvolání úspěšné.



Výsledky přijímacího řízení
Nepřijetí

• Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek 
přijímacího řízení zasláním rozhodnutí 
písemně. 

• Oznámení se ukládá jen 5 dnů na poště, pak je 
považováno za doručené. 



Jaké jsou možnosti 
v případě nepřijetí

• Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí                            
o nepřijetí je možné podat k rukám ředitele SŠ 
odvolání proti nepřijetí.

• Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná 
místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se 
pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).

• Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat se 
na další možnosti ve 2. kole na www stránkách 
krajského úřadu nebo zvolené další školy.



Odvolání by mělo obsahovat:

• Komu je odvolání zasíláno.
• Jméno a příjmení uchazeče, datum a místo 

narození.
• Název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání.
• Důvod nepřijetí uvedený ředitelem SŠ.
• Důvody odvolání.
• Jméno a adresu trvalého bydliště zákonného 

zástupce nezletilého uchazeče, popř. jinou adresu 
pro doručování.

• Datum a podpis zákonného zástupce.



Vzor odvolání
Název střední školy 
a její adresa
(odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal)

Ve Starém Jičíně dne …
Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Odvolávám se proti  rozhodnutí o nepřijetí (číslo jednací) mého syna /dcery
(jméno a příjmení), narozeného…, bytem…, ke studiu na (název oboru vzdělání a 
případně kód oboru).

(Takto  formulované odvolání je zcela postačující. Můžete však uvést i důvody,  
pro které  je odvolání podáváno, např: Můj syn/dcera má o studium na xxxx 
opravdový zájem…apod.)

podpis zákonného zástupce nezletilého žáka
jméno zákonného zástupce nezletilého žáka

Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno

Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč 
podává a  podepisuje odvolání sám.



Další kola

• Ředitel školy může po ukončení prvního kola 
přijímacího řízení vyhlásit další kola 
přijímacího řízení k naplnění předpokládaného 
stavu žáků. 

• Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se 
vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné 
podávat přihlášky ke vzdělávání. 



Zdroje informací
• https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-

vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
• http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-

vzdelavani/ustanoveni-o-prijimacim-rizeni-do-strednich-skol-
ve-skolskem

• https://www.msmt.cz/file/58257/
• https://prijimacky.cermat.cz/
• https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-

zkouska
• https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-

prijimaciho-rizeni
• https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/informace-o-

prijimacich-zkouskach/
• https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-

procvicovani

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/ustanoveni-o-prijimacim-rizeni-do-strednich-skol-ve-skolskem
https://www.msmt.cz/file/58257/
https://prijimacky.cermat.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/informace-o-prijimacich-zkouskach/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani


Užitečné odkazy
• https://www.msmt.cz/file/58257/
• https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?promoter=3,4,6
• https://www.infoabsolvent.cz/Obory/1?NastavKraj=True#filtr

Form

• Výběr oboru vzdělání | Infoabsolvent.Cz

• https://www.kvic.cz/aktualita/16954/GEMMA_2022_-
_Novy_Jicin_-_19_a_20_10_2022

• Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 
(msk.cz)

• Můj život po škole (mujzivotposkole.cz)

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?promoter=3,4,6
https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?promoter=3,4,6
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/1?NastavKraj=True#filtrForm
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/1?NastavKraj=True
https://www.kvic.cz/aktualita/16954/GEMMA_2022_-_Novy_Jicin_-_19_a_20_10_2022
https://veletrh-skol.msk.cz/
https://msk.mujzivotposkole.cz/rozcestnik

