
 
Důležité informace k přijímacímu řízení pro rok 2022/2023 v naší škole: 

 

Další informace k přijímacímu řízení: 
 

Přijímací zkoušky 

talentová zkouška do oboru vzdělání 

s talentovou zkouškou 
dva termíny v období 2. – 15. ledna 2023 

talentová zkouška v konzervatoři dva termíny v období 15. – 31. ledna 2023 

talentová zkouška do oboru vzdělání 

gymnázium se sportovní přípravou 
dva termíny v období 2. ledna – 15. února 2023 

jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, 

nástavbové obory vzdělání 
13. a 14. dubna 2023 

jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia 17. a 18. dubna 2023 

náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 10. a 11. května 2023 

školní přijímací zkoušky  nesmí se konat v termínech jednotné přijímací 

zkoušky 

 

1. kolo přijímacího řízení 

- Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat do 1. března dvě přihlášky; obě přihlášky 

může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci 

jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání. 

- Pokud se uchazeč nemůže ze závažných důvodů dostavit na stanovený termín přijímací 

zkoušky, doručí do 3 dnů písemnou omluvu řediteli příslušné střední školy. 

- Ředitel SŠ by měl vydat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů a zveřejnit seznam 

přijatých uchazečů. 

- Nepřijatým uchazečům odesílá písemné rozhodnutí o nepřijetí. Pozor – přijatým 

rozhodnutí neposílá!!! 

- Odvolací lhůta proti rozhodnutí ředitele střední školy činí 3 pracovní dny ode dne doručení 

rozhodnutí. 

 
 
 
 
 

 

- Termín odevzdání přihlášek je 1. března 2023. Zákonný zástupce ji osobně předá 

řediteli SŠ, nebo zašle přihlášku doporučeně poštou. Za řádné vyplnění a včasné 

odevzdání přihlášky odpovídá zákonný zástupce žáka. 

- V letošním roce se mohou podat 2 přihlášky (nejsou v tom započítány přihlášky na 

umělecké obory). 

- Je důležité zkontrolovat, zda příslušná SŠ vyžaduje lékařské potvrzení. 

- Pozor, některé SŠ mají pro potvrzení od lékaře vlastní tiskopis. 

       



Jednotné přijímací zkoušky 

- Konají se formou písemného testu z českého jazyka a matematiky. 

- Každý uchazeč může konat jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového 

hodnocení se mu započítává lepší výsledek. 

- U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení 

podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště. 

- Ředitel školy může zároveň rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (uchazeč pak koná 

jednotnou přijímací zkoušku a zároveň školní přijímací zkoušku). 
 
 

Další kola přijímacího řízení 

- Není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů 

vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o 

různé obory vzdělání. 

- Není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení. 

 

 

Kritéria přijímacího řízení 

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle: 

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 

b) výsledků talentové zkoušky, je-li stanovena, 

c) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení, 

d) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, 

e) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče. 

 
 

- Uchazeč podává přihlášku vždy přímo řediteli školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je 

jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů. 

 

 

Zápisový lístek 

- Žák obdrží v ZŠ pouze jeden zápisový lístek. 

- Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku 

řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo 

uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový 

lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). 

- Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. 

 

- Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem, ostatním uchazečům krajský 

úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území 

ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá. 
 

- Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; výjimkou je případ, kdy chce uchazeč 

uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání. 

 

- Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení při přijímání do oborů 

vzdělání s talentovou zkouškou nebo při přijímání ke vzdělávání v konzervatoři, pokud byl 

následně přijat do oboru vzdělání, do kterého se talentové zkoušky nedělají (do tzv. 

„běžných“ oborů vzdělání). 



V případě nejasností se můžete obrátit na výchovnou poradkyni pro volbu povolání  

Mgr. Simonu Wunderle.  

emailová adresa: simona.wunderle@zsmalse.cz 
 
 
 
Důležité odkazy: 
www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?region=jihomoravsky=kraj 
portal.mpsv.cz/sz/stat/abs 
www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 
www.zkola.cz 
www.zsmalse.cz/karierovyporadce 

http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?region=jihomoravsky=kraj
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.zkola.cz/
http://www.zsmalse.cz/karierovyporadce

