
INFORMACE  

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ  
NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ 

PRO ŠKOLNÍ ROK  

2023 - 2024 



Zdroje informací o učebních oborech 

Každý žák má  
k dispozici 1 výtisk  

Atlasu školství,  
který obsahuje všechny  

základní informace  
a přehled škol. 

2023 
2024 



Přehledy škol a učebních oborů na internetu 
www.atlaskolstvi.cz 



Přehledy škol a učebních oborů na internetu 

www.kr-vysocina.cz 



Přehledy škol a učebních oborů na internetu 

www.stredniskoly.cz 



Přehledy škol a učebních oborů na internetu 
www.seznamskol.eu 



Přehledy škol a učebních oborů na internetu 

www.infoabsolvent.cz 



Přehledy škol a učebních oborů na internetu 

www.ucebniobory.com 



Webové stránky jednotlivých škol 



Festival vzdělávání – Dům kultury     10. 11. 2022 

Společná dopolední návštěva festivalu v DK. 
Možno si odpoledne projít i s rodiči. 

Stánky 
škol 



Dny otevřených dveří na školách 
Podrobné informace jsou na webových stránkách škol. 

Již od listopadu 



Přijímací řízení na www.msmt.cz 



Informace k jednotné PZ na www.cermat.cz 



Kritéria přijímacího řízení 

Ředitel SŠ stanoví  kritéria pro přijímání žáků. 

Ředitel SŠ v rámci kritérií stanoví např. 
* požadavky na zdravotní způsobilost 
* způsob doložení splnění povinné školní docházky 
* způsob hodnocení jednotné přijímací zkoušky 
* 2 termíny případné školní přijímací zkoušky 
* předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

Vše (spolu s vyhlášením 1. kola přijímacího řízení) musí zveřejnit 
nejpozději do 

 31. ledna 2023.  

U oborů s talentovou zkouškou do 31. října 2022. 

ŘEDITEL 



Ukázka zveřejnění kritérií 
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Ukázka zveřejnění kritérií 
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Termíny odevzdání přihlášek 

Do denní formy 
vzdělávání  

řediteli SŠ do  

1. března  
2023. 

Do oborů s talentovou 
zkouškou  

řediteli SŠ do  

30. listopadu 
2022. 

ŘEDITEL … si to 
pohlídám! 



Pro první kolo přijímacího řízení 
lze podat přihlášku  

až na  

2 střední školy  
nebo na  

2 maturitní obory  
v rámci jedné střední školy.  

 

V případě podání 2 přihlášek,  

je možnost konat jednotnou 

zkoušku dvakrát.  

 

Podá-li uchazeč pouze jednu 
přihlášku na obor, jehož součástí 

je jednotná zkouška, koná  

zkoušku pouze jednou. 

Počet přihlášek 

Na každou přihlášku se vypíší 
obě zvolené školy ve stejném 

pořadí. 

2 

Uchazeč může v prvním kole 
podat  

navíc až 2 přihlášky  
do oborů s talentovou zkouškou.  

 
Teoreticky tak může v prvním kole 
podat dohromady až 4 přihlášky. 



Termíny zkoušek 
Obory čtyřleté s maturitou  

Společná přijímací zkouška 

13. a 14. dubna 2023  

Obory bez maturity  
Není společná přijímací zkouška,  

PŘ   22. - 30. dubna 2023  

Talentové zkoušky  
2. – 15. ledna 2023  

Talentové zkoušky  
gymnázií se sportovní přípravou 

2. ledna – 15. února 2023  

Talentové zkoušky 
konzervatoří 

15. ledna – 31. ledna 2023  

Náhradní termíny pro všechny obory 
10. 5. a 11. 5. 2023 

Žák může konat zkoušky v obou 
termínech.  

Počítá se lepší výsledek. 

Hodnocení jednotné 
zkoušky se na 

celkovém hodnocení 
podílí nejméně 60% 

(u sportovních gymnázií 40%). 

Ředitel školy může také  

u maturitních oborů  
rozhodnout o konání školní PZ a to 

 12. - 28. dubna 2023. 



Získání přihlášky ke studiu na SŠ 

Stránky školy 

Každý žák obdrží 1 výtisk přihlášek od třídního učitele  
zároveň s pololetním vysvědčením. 



Získání přihlášky ke studiu na SŠ 

Stránky Ministerstva školství – www. msmt.cz. 



Získání přihlášky ke studiu na www.cermat.cz 



Ukázka přihlášky ke studiu na SŠ 
Denní forma studia RŮŽOVÁ 



Ukázka přihlášky ke studiu na SŠ 
Denní forma s talentovou zkouškou MODRÁ 



Návod pro vyplnění přihlášky ke studiu na SŠ 

Na webu společnosti CERMAT. 



Vzor vyplnění přední strany přihlášky  

1. Druhá adresa se 
většinou nevyplňuje. 

2. Kontakty na uchazeče  
a zákonného zástupce. 

X 

X (pouze při odlišnosti  od 

současného) 

X (dopíše SŠ) 

3. Pokud ANO, musí být 
příloha se zprávou z PPP. 



Vzor vyplnění přední strany přihlášky 

4. Přesné adresy škol,  
kódy a názvy oborů. 

7. Zkrácené  
studium?  

Ne. 

6. Ročník se  
nevyplňuje. 

8. Podpisy uchazeče a zákonného zástupce. 

X 

Ano. 

25. 2. 2023 

X 

X 

5. Termín 
JPZ se 

nepíše ! 



Vzor vyplnění přední strany přihlášky 

9. Potvrzení zdravotní způsobilosti, pokud to škola vyžaduje. 

10. Věnujte pozornost vysvětlivkám.  



Vzor vyplnění zadní strany přihlášky 

Vyplnit IZO, 
slovně ročníky a 

předměty. 

Toto píší  
jen žáci 9.B. 

Známky 
vyplní škola. 



Vzor vyplnění zadní strany přihlášky 
Známky a 

průměry vyplní 
škola. Poté 
přihlášku 
potvrdí. Zde uvést počet případných 

příloh (např. zprávu z PPP). 
Výstupní hodnocení je zrušeno. 

Zde křížek. 



Doplnění a potvrzení přihlášek základní školou 

Kvůli doplnění známek a potvrzení přihlášky je třeba dodat 
vyplněnou přihlášku třídnímu učiteli v určitém předstihu – 
nejlépe tak 

do 10.-15. února 2023 
Musím si dát 
připomenutí do 

mobilu…! 



Volitelné přílohy k přihlášce 

Rodiče mohou podle vlastního zvážení přiložit k přihlášce 
libovolnou přílohu, jejíž obsah by mohl mít vliv na výsledek 
přijímacího řízení. Může se jednat např. o: 

Aktuální zprávu z pedagogicko-psychologické poradny. 
O vyšetření třeba zažádat již na podzim 2022. 

 
Doklad o umístění na předním místě v okresních a krajských 
soutěžích. 
 
Další doklady prokazující schopnosti a předpoklady žáka pro 
zvolený učební obor. 
 
Vlastní hodnocení. 

Celkový počet příloh se uvádí 
na zadní straně přihlášky. 



Zápisový lístek - získání 
Každý žák obdrží od školy  

pouze jeden zápisový lístek  
a to 

společně  
s pololetním 
vysvědčením. 

Sláva! Máme 
ty lístky! 

(Nejpozději ale do 15. března 2023.) 



Zápisový lístek - použití 

Pokud byl žák přijat ke 
vzdělávání, musí svůj 

úmysl studovat na 
vybrané škole potvrdit 

zápisovým lístkem. 

Vyplněný zápisový lístek musí 
uchazeč doručit zvolené střední 

škole do 

 10 pracovních dnů  
ode dne oznámení rozhodnutí o 

přijetí. 

Takto se může zápisový lístek 

uplatnit pouze jednou.  
(To neplatí v případě, že uchazeč chce 

uplatnit zápisový lístek na škole, kde ho 
přijali na základě odvolání). 

Rada: 
Zápisový lístek nevyplňujte v předstihu. 

Vyplňujeme pouze jednu školu !!! 

Žák může též vzít zpět zápisový 
lístek, pokud byl dříve přijat do 
oboru s talentovou zkouškou. 



Zveřejňování výsledků PZ 

Konzervatoře:                5. února – 15. února 2023. 

Obory s talentovou zkouškou:                  do 20. ledna 2023. 

Gymnázia se SP:                                  do  20. února 2023. 

Maturitní obory:        30. dubna – 2. května 2023.  

Nematuritní obory:    22. dubna – 30. dubna 2023.  

Ředitelé škol zveřejní celkové výsledky PZ v těchto termínech: 



Na www.cermat.cz. 

Požadavky k jednotné přijímací zkoušce 



Podrobné info na 
www.cermat.cz. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacímí potřebami 
Mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud 
k přihlášce doloží doporučení z PPP. 

Mezi uchazeče s SVP se řadí 
především uchazeči se zdravotním 
znevýhodněním, s poruchami učení 
nebo chování, uchazeči s poruchami 

autistického spektra apod. 



Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 

Na webu 
některých 

škol. 



Kroužky doučování na základní škole 

Příprava i na přijímačky s vyučujícími učiteli. 

Tak tohle 
nedám …! 



Příprava na přijímací zkoušky - CERMAT 



Ukázky testů Na webu některých škol. 



Ukázky testů Na webu některých škol. 

www.bigyzr.cz 



Testy na internetu www.cermat.cz 
Ukázky přijímacích testů jednotné zkoušky od roku 2015. 



Testy na internetu www.zkousky-nanecisto.cz 



Testy na internetu www.scio.cz 



Testy na internetu www.samouk.cz 



Testy na internetu www.didaktis.cz 



Publikace 



Prostor pro dotazy … 



Hodně štěstí 
a pevné  
nervy ! 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 2022-2023 


