
Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023
(pro studium na SŠ ve školním roce 2023/2024)

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v
oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím
předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů.
Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech
maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se
sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia podle § 85 školského
zákona. Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český
jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ověřování je určeno pro uchazeče, kteří podají ve školním roce 2022/2023 přihlášku ke
střednímu vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní
zkouškou (ověřování se netýká oborů vzdělání s talentovou zkouškou – obory skupiny 82
Umění a užité umění). Zákonní zástupci žáka podávají přihlášku do denní formy vzdělávání
na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2023. V případě, že se uchazeč hlásí do
oboru vzdělávání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu
2022. Podáním přihlášky ke vzdělávání v oboru vzdělání s talentovou zkouškou není
dotčeno právo uchazeče podat další 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení do denní
formy vzdělávání v oborech vzdělání bez talentové zkoušky (bez rozdílu zřizovatele střední
školy).

Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého
termínu příslušného testu. Pakliže se uchazeč nemůže v prvním či druhém termínu dostavit
ke konání testů, například z důvodu nemoci, omluví se řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho
omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu, který žák obdrží společně s
pololetním vysvědčením (na školy s talentovou zkouškou po požádání od výchovné
poradkyně).
Pro první kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky (buď na různé školy, nebo na různé
obory na jedné škole). Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, na obou přihláškách dodrží
stejné pořadí středních škol (oborů vzdělání). Na první místo uvádí školu, na které chce
konat přijímací zkoušku v prvním termínu. Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně
jedno kolo přijímacího řízení.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek
přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského
poradenského zařízení (speciální formulář, vydá PPporadna nebo SPC).



Přijímací zkouška v prvním termínu přijímacího řízení se koná 13. dubna 2023, druhý
termín je 14. dubna 2023, první náhradní termín je stanoven na 10. května 2023, druhý
na 11. května 2023 (víceletá gymnázia – řádný termín 17. dubna 2023 a 18. dubna 2023,
náhradní termíny 10. května a 11. května 2023).
Obory vzdělání s talentovou zkouškou – obory skupiny 82 Umění a užité umění konají
talentovou zkoušku ve dnech 2. – 15. ledna 2023, umělecké obory v konzervatořích 15.
– 31. ledna 2023. V oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konají
talentové zkoušky ve dnech od 2. ledna do 15. února 2023. Dále uchazeč koná i
jednotné přijímací zkoušky ve výše uvedených termínech. Ředitel střední školy může
rozhodnout o dalších kritériích přijímacího řízení.
Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva
termíny, a to v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2023 pro obory
vzdělání s maturitní zkouškou, v období od 22. dubna do 30. dubna 2023 pro ostatní obory
vzdělání.

Výsledky přijímacího řízení
U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou:
a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna 2023
b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové
hodnocení uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky prvního a posledního
přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni
konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22.
dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu
zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.
Ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých a nepřijatých žáků a nepřijatým žákům pošle
rozhodnutí o nepřijetí. Zákonní zástupci žáka musí do 10 pracovních dnů potvrdit
odevzdáním zápisového lístku rozhodnutí o nastoupení žáka do prvního ročníku.

Zápisový lístek rodiče obdrží u paní zástupkyně ředitele školy Mgr. Z. Brandové (s sebou
občanský průkaz) po domluvě na telefonním čísle 775 931 070. Rodiče žáků, kteří se hlásí
na obory s talentovou zkouškou, si vyzvednou zápisový lístek po domluvě od 30. října do 30.
listopadu 2022. Rodiče žáků, kteří se hlásí na obory bez talentové zkoušky, si vyzvednou
zápisový lístek po domluvě od 30. ledna do 15. března 2023. Zápisový lístek si vyzvedněte
včas.

V případě nepřijetí na střední školu lze do 3 pracovních dnů podat odvolání proti nepřijetí
nebo podat přihlášku do dalšího kola vzdělávání na školách s volnými místy. Na přihlášku se
píše jedna střední škola a výsledky z prvního kola přijímání nebudou zohledňovány. V
dalším kole je možno podat neomezený počet přihlášek.

Přihláška - tiskopis – přední stranu přihlášky vyplní zákonný zástupce dítěte, zadní stranu
vyplňuje škola. Na přední straně zajistěte potvrzení lékaře, pokud to příslušná škola
vyžaduje. Rodiče přihlášku sami doručí na střední školu. Stejné podmínky platí i pro žáky,
kteří se hlásí na víceletá gymnázia. Přihlášku možno přinést ke konzultaci a kontrole
výchovné poradkyni.
Možnost konzultací s výchovnou poradkyní – po domluvě na uvedených kontaktech:
olga.doskocilova@zssezemice.cz, 732 315 715. Mgr. Olga Doskočilová


