
PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022/2023 

 

• Uchazeč si může podat nejvýše 2 přihlášky (na 2 různé školy nebo 2 obory téže školy). 

• Podáním dvou přihlášek na školu, kde probíhá jednotná přijímací zkouška, vzniká uchazeči 

nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (tzn. podá-li uchazeč jednu 

přihlášku na maturitní obor a druhou na obor bez maturitní zkoušky, může konat 

jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou). 

• Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školu může uchazeč v prvním kole podat 

navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou (tyto přihlášky je nutné podat           

do 30. listopadu). 

• Přihlášky je nutné odevzdat do 1.3. 2023 (na obory s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022) 

• Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů 

pro první kolo přijímacího řízení zveřejní škola do 31. 1. 2023 

• V přijímacím řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací 

zkouška z ČJ a M formou písemného testu. 

• Maximální možný počet dosažených bodů v testu z matematiky i českého jazyka je                

50 bodů, minimální hranice není stanovena, školy si ji ale mohou stanovit v rámci svých 

kritérií pro přijetí. 

• Časový limit pro test z ČJ je 60 minut, pro matematiku 70 minut (čas může být uchazečům 

navýšen na základě doporučení PPP). 

• Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení navíc školní přijímací zkoušku (informace     

o ní sdělí do 31. 1. 2023), přičemž stanoví v 1. kole minimálně 2 termíny, a to v pracovních 

dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2023 pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou 

a v období od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělávání. V tomto případě zašle 

uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před konáním  této zkoušky na jeden ze dvou 

vyhlášených termínů. 

• Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 %           

a v případě přijímacího řízení do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou 

nejméně 40 %. 

• Termín 1. kola přijímacího řízení na školy s maturitou je ve školním roce 2022/2023 

stanoven na 13. a 14. duben 2023 (uchazeč může využít oba termíny, zkoušku koná 

nejdříve na škole, kterou napsal v přihlášce na první místo, poté na druhé škole,                       

do výsledků přijímacího řízení se mu započítává lepší výsledek z obou zkoušek). 

• Nemůže-li se uchazeč ze závažných důvodů zúčastnit 1. kola přijímacího řízení, oznámí tuto 

skutečnost nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky řediteli školy, a pokud je důvod uznán, 

koná zkoušku v náhradním termínu 10. a 11. května 2023. 

• CERMAT oznámí výsledky jednotné přijímací zkoušky řediteli školy nejpozději do 28. 

dubna 2023. Ředitel školy oznámí výsledky přijímacího řízení nejpozději 2 dny po tomto 

datu. 

• Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů (nemusí posílat písemné vyrozumění) 

• Uchazeči, kteří nebyli přijati, toto rozhodnutí obdrží vždy písemně. 



• U oborů vzdělávání bez MZ ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení 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. 

• Zápisový lístek je nutné doručit ředitelství střední školy do 10 dnů od zveřejnění výsledků 

přijímacího řízení (nejlépe osobně), lístek obdrží uchazeči od ředitele základní  školy, kterou 

navštěvují, nejpozději do 15. března 2023 

• Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě                     

3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

• Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami má nárok na úpravu podmínek přijímacího 

řízení, pokud k přihlášce na ŠŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení. 

 

Přihlášky si můžete většinou vytisknout na webových stránkách středních škol nebo  zde. 

https://www.msmt.cz/file/58340/ 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss 

 

Další zajímavé stránky 

https://www.cermat.cz/ 

https://www.msmt.cz/ 

https://www.atlasskolstvi.cz/ 

https://www.infoabsolvent.cz/ 

https://www.statniprijimacky.cz/ 

https://www.zkousky-nanecisto.cz/ 

https://www.studujnavysocine.cz/ 

https://www.skolapopulo.cz/ 

https://www.scio.cz/ 

https://www.proskoly.cz/ 
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