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*Budou na webech škol – od 31.1.2023 je nelze 

měnit.

*Přílohy přihlášek 

(potvrzení z PPP, potvrzení o zdravotní 

způsobilosti, diplomy …).

*Lze dát dvě přihlášky na jednu školu 

– ale různé obory.



*

*https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-

vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-

konzervatore



*

*Přihlášky bude tisknout škola. 

*Budou UŽ VYPLNĚNÉ.

*Doplníte jen údaje vyznačené na vzoru – viz web 
školy: Školní poradenské pracoviště – Výchovný 
poradce. 

*https://www.zsrovniny.cz/cs/skolni-poradenske-
pracoviste/vychovny-poradce/a-843/

Vyplněnou přihlášku odevzdává nebo odesílá poštou 
zákonný zástupce na SŠ do

1. března 2023.

https://www.zsrovniny.cz/cs/skolni-poradenske-pracoviste/vychovny-poradce/a-843/


*

*Do 4. února 2023 nahlásíte názvy vybraných 
škol a obory.

*Dvě možnosti:

1. Podklady pro tisk přihlášky – online odkaz je 
na webu školy + dostanete poštou.

2. Vypsaný dokument odevzdejte na recepci 
školy. 

Dokument jste obdrželi + je na webu školy + 
zašleme poštou přes třídní učitele.



*

*Některé školy nepožadují (např. gymnázia).

*Požadují a stačí potvrdit na přihlášce.

*Požadují a mají vlastní formulář (weby škol).

*Nevyplněný formulář naleznete i na webu naší 

školy.



*

Jednotná přijímací zkouška 

je povinná pro ty, kteří končí studium maturitou.

* 1.termín: 13.4.2023 ( = škola uvedená na 1. místě) 

* 2.termín: 14.4.2023 ( = škola uvedená na 2. místě)

Nemoc – do tří dnů doložit lékařské potvrzení na SŠ, SOU

Náhradní termíny: 10. a 11. května 2023

První a druhý termín pro víceletá gymnázia: 

17. a 18. dubna 2023

CERMAT: https://prijimacky.cermat.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/


*

*Přijetí – najdete na webu SŠ.

*Nepřijetí – dostanete poštou (pokud není 

vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů,      

je považováno za doručené).

*Odvolání podává zákonný zástupce  do tří 

pracovních dnů od doručení rozhodnutí (školy 

mají často vzory na webech).



*

Je nutno jej odevzdat nebo zaslat na SŠ do

10 pracovních dnů od oznámení o přijetí 

(tím přijetí na školu nabude účinnosti).

Převedení na jinou školu je možné jen po úspěšném 
odvolání.

*Ztráta – Nutno napsat písemnou žádost a čestné 
prohlášení (je na webu školy), že nebyl zápisový 
lístek použit. 

*Bude vydán zápisový lístek s označením NÁHRADNÍ.



*

*Informace na webu MSK

https://www.msk.cz/temata/skolstvi/index.html

– školství –mládež a sport – přijímací řízení

*LZE PODAT NEOMEZENÝ POČET PŘIHLÁŠEK.

*Jednotná přijímací zkouška se už nekoná.

https://www.msk.cz/temata/skolstvi/index.html


*HODNĚ ŠTĚSTÍ PŘI VÝBĚRU ŠKOLY I PŘIJÍMACÍM 

ŘÍZENÍ VÁM PŘEJE

Jarmila Polomská


