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     Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace 
 Starý Jičín 126,  742 31 
 www.zsstjicin.cz  
                            556 752 571, mobil: 739 045 259, 605 507 307 

  
 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro přijetí pro školní rok 2023/2024 
 

K výběru střední školy či učebního oboru dostane v říjnu každý žák Atlas školství – katalog středních škol 

pro Moravskoslezský kraj. Katalogy Olomouckého a Zlínského kraje máme v elektronické podobě na stránkách naší 

školy v sekci Zaměstnanci – Výchovný poradce nebo Pro rodiče – Přijímací řízení. 

http://www.zsstjicin.cz/pro-rodice/prijimaci-rizeni/  

Termíny přijímacích zkoušek 

Čtyřleté maturitní obory 
1. termín: 13. dubna 2023 

2. termín: 14. dubna 2023 

Gymnázium šestileté, osmileté 
1. termín: 17. dubna 2023 

2. termín: 18. dubna 2023 

Náhradní termíny pro všechny obory 
1. termín: 10. května 2023 

2. termín: 11. května 2023 

• Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky a pro sportovní gymnázia. 

• Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva 

maturitní obory v rámci jedné střední školy. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku na školu s maturitním 

oborem a druhou na učební obor bez maturity, koná jednotnou zkoušku pouze jednou.  

• V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku jednou na každé přihlášené škole 

nebo do každého přihlášeného oboru vzdělání, přičemž pro rozhodnutí o přijetí se využije lepší výsledek 

z jednotného testu z matematiky a českého jazyka. Testy jsou v papírové podobě. 

• V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k řádnému termínu 

jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku 

v náhradním termínu.  

• Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. 

(Další body získává za průměry na vysvědčení apod.) 

o Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení 

uchazeče na minimálně 40 %.  

o Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.  

• Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. dyslektikům) upraví ředitel školy, na které se jednotná 

zkouška koná, podmínky v příjímacím řízení na základě platného doporučení školského poradenského zařízení 

(např. navýšení časového limitu o 25 %). Doporučujeme ve velkém časovém předstihu kontaktovat poradnu 

se žádostí o vystavení doporučení k přijímací zkoušce. Doporučení poradny se přikládá k přihlášce 

(do 1. března), objednací lhůty jsou 3 – 4 měsíce. 

• Na přihlášce uchazeč uvádí dvě školy (nebo dva obory na jedné škole), na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč 

uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Druhou přihlášku uchazeč vyplní identicky. Veškeré 

údaje, které vyplňuje škola (nacionále, prospěch), již budou na přihlášce vytištěny. Vyplněné a podepsané 

přihlášky zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce.  

• Uchazeč koná jednotné testy takto:  

o v 1. termínu ve škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce,  

o v 2. termínu ve škole uvedené v 2. pořadí na přihlášce.  

• Z toho důvodu upozorňujeme, že nelze na přihláškách zaměňovat pořadí škol!  

• Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději 

do 1. března. (U oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, konzervatoří a dalších oborů s talentovou 

zkouškou do 30. listopadu.) Dodržení termínu pro odevzdání správně vyplněné přihlášky řediteli školy je zásadní 

a při nedodržení termínu a chybném vyplnění náležitostí přihlášky nemusí ředitel střední školy přihlášku 

uchazeče v rámci 1. kola přijímacího řízení akceptovat.  

• Přihlášky (2ks) a zápisové lístky (1ks) obdrží žáci ve škole v den vydání pololetního vysvědčení. 

 

http://www.zsstjicin.cz/
http://www.zsstjicin.cz/pro-rodice/prijimaci-rizeni/
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Koho se jednotné testy netýkají 

• obory vzdělání s výučním listem, nebo se závěrečnou zkouškou 

• obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška 2. - 15. 1. (§ 62 odst. 3 školského 

zákona) 

• obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška 15. - 31. 1. (§ 88 odst 2 školského zákona) 

 

Po vykonání přijímacích zkoušek proběhne: 

• vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu 

přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna,  

• po vyhlášení výsledků následuje potvrzení zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 

pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí,  

• zápisový lístek lze uplatnit jen jednou,  

• výjimka: uchazeč může vzít zpátky zápisový lístek ve dvou případech,  

o když jeho bylo odvolání na jiné škole úspěšné,  

o a v případě, kdy po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat 

do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, 

• termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou 

zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění a do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní 

přípravou je vyhlášen od 2. ledna do 15. ledna,  

• termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních 

dnech je dán od 15. ledna do 31. ledna, 

• školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky, se konají v prvním 

kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.  

Zdroje informací:  
http://www.zsstjicin.cz/pro-rodice/prijimaci-rizeni/      

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně (vybraná ustanovení), MŠMT ČR (msmt.cz)  
2022 - Sdeleni o terminech.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)   

Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz) 

Testová zadání k procvičování | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz) 
Scio - Informace o přijímacích zkouškách - Informace o státních přijímacích zkouškách CERMAT 

Střední školy v ČR | AtlasŠkolství.cz (atlasskolstvi.cz) 

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) 

 

 

Nejbližší akce zaměřené na volbu povolání 

➢ Přehlídka technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“: Kopřivnice, 5.10.2022 

➢ GEMMA 2022 - přehlídka středního školství GEMMA Nový Jičín s nabídkou oborů vzdělání 

s výučním listem a oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2023/2024 proběhne 

v termínech 19. 10. 2022 od 12:00 h do 17:00 h a 20. 10. 2022 od 9:00 h do 16:00 h. v sále firmy 

Varroc Lighting Systems s.r.o. v Novém Jičíně. Prezentovat se budou střední školy (včetně G a SOU) 

z okresu Nový Jičín a další školy z kraje Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského.  

➢ Informační a poradenské středisko při Úřadu práce Nový Jičín (IPS ÚP)  

o Máte-li zájem, můžete se se svým dítětem objednat k bezplatné individuální konzultaci zaměřené 

na výběr povolání pro vaše dítě. (IPS ÚP NJ - Mgr. J. Géryková, tel.: 950 139 464) 

➢ Dotazník volby povolání je k dispozici také u výchovné poradkyně na naší škole. 

➢ Online veletrh středních škol: https://veletrh-skol.msk.cz/ Termín pro okres Nový Jičín: 24. 11. 2022  

 

V případě dotazů či nejasností volejte, přijďte. Ráda se Vám budu věnovat. 

Přeji Vám mnoho úspěchů při výběru školy.  Mgr. Eva Dutková, výchovná poradkyně 

       eva.dutkova@zssj.cz  

       556 720 953 (tel. do kabinetu – jen po vyučování) 

776 705 352 (mobil – upřednostňuji ☺)  

http://www.zsstjicin.cz/pro-rodice/prijimaci-rizeni/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/ustanoveni-o-prijimacim-rizeni-do-strednich-skol-ve-skolskem
https://www.msmt.cz/file/58255/
https://prijimacky.cermat.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/informace-o-prijimacich-zkouskach/
https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?promoter=3,4,6
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
https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska
https://veletrh-skol.msk.cz/
mailto:eva.dutkova@zssj.cz

