
1) Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky do 1. března 2023 

∙ Ověřit si na webu střední školy podmínky přijímacího řízení 
o Školy je zveřejní nejpozději do 31. 1. 2023 

∙ Dovyplnit přihlášky – přední stranu – dle vysvětlivek – obor vzdělávání, adresu 
trvalého bydliště,     tel. čísla, atd. 

- zadní strana je kompletně vyplněna a potvrzena základní školou 

o Obě přihlášky budou vyplněny stejně 
                       o Pořadím škol na přihlášce neříkáte, které škole dáváte přednost 

o Jedno vyhotovení přihlášky bude odevzdáno na první škole, druhé vyhotovení na 
škole druhé. Případně na jedné škole obě přihlášky, ale s různými obory  

∙ Zajistit potvrzení od lékaře na přihlášku – „Závěr o zdravotní způsobilosti ke 
vzdělání“, je-li  střední školou požadováno ("schopen studia") 

o Zajistit si včas (jarní prázdniny, karanténa dítěte, karanténa rodiče, nemoc, atd.) o 
Žáci sami, nejlépe mimo vyučování, cena 100 - 300 Kč 

∙ Zajistit potvrzení od logopeda, je-li SŠ vyžadováno („způsobilý ke studiu 

pg“,  „logopedický nález bez patologie“) 

o Nutno se u logopeda objednat 

o Cca 300 Kč 

∙ Ověřit si na škole možnosti nebo požadavky na přílohy k přihlášce (kopie diplomů, 

zprávy z  PPP, vysvědčení ze ZUŠ, dlouhodobá aktivita ve sportovním či jiném klubu, 
…) 
∙ Odevzdat přihlášky na SŠ do 1. 3. 2023 (osobně nebo doporučeným dopisem) ∙ 

Pozvánku k při jímací zkoušce zašle SŠ nejpozději 14 dnů před jejím konáním  
2) Přijímací řízení na střední školy – 1. kolo 

A) Přijetí na SOU bez PZ – 3-leté obory 

∙ Tj. na základě prospěchu ze ZŠ  

∙ Ředitel školy může rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky, a to od 22. 4. do 

30. 4. 2023 
∙ Rozhodnutí o přijetí do 2 dnů od konání školní zkoušky 

∙ Pokud se šk. zkouška nekonala, oznámení o přijetí/nepřijetí 22. 4. do 30. 4. 2023  

B) Přijetí na SŠ s maturitou – 4-leté obory - Písemné přijímací zkoušky 

∙ Žáci konají jednotnou přijímací zkoušku formou písemného testu z českého 

jazyka (60 minut) a matematiky (70 minut) – pozor nově úprava obsahu učiva (viz. 

Stránky MŠMT) 
∙ 13. dubna 2023 a 14. dubna 2023 (pokud se žák nemůže z vážných důvodů 

dostavit  k JPZ nebo ke školní zkoušce, písemně se omluví do 3 dnů)  
∙ Cermat zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. 4. 2023 ∙ Ředitel 

střední školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Cermatem zveřejní 

celkové hodnocení uchazečů v 1. kole  
∙ Žákům se započítá lepší výsledek zkoušky! (lepší z M a lepší z Čj)  

∙ Přijímací zkouška v náhradním termínu (pro děti, které byly v dubnu 

nemocné) se  koná 10. května a 11. května 2023 

∙ Žáci jsou k PZ písemně pozváni (nejpozději 14 dní předem)  

∙ Žáci konají školní přijímací zkoušku v termínu 13. – 28. dubna 2023. 
  Podmínky 1. kola přijímacího řízení zveřejní ředitel školy do 31. 1. 2023. 



  Školní zkouška nesmí  být v termínech JPZ. 

3) Co dělat po přijímacích zkouškách? 
∙ Rozhodnutí o přijetí do oboru bude zveřejněno na webových stránkách střední  školy 

∙ Pouze rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou 

∙ Na poště je rozhodnutí o nepřijetí uschováno 5 pracovních dnů (pak se považuje 

za  doručené) 

∙ Žák přijat: 

o Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí odevzdat na SŠ Zápisový lístek (nebo 

doporučeně poštou)  
  

∙ Žák nebyl přijat: 

o Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, 

kteří  byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek)  

o Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možno podat  řediteli SŠ 

písemné odvolání 
o Podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení (počet přihlášek není omezen, 

na  každou přihlášku se píše jen jedna škola a jeden obor)  

o Ve druhém kole se do maturitních oborů povinné jednotné PZ nekonají 

o Informace nejlépe přímo u ředitelů konkrétních škol nebo na stránkách  

jednotlivých krajských úřadů www.sipkhk.cz (Podpora přijímacího řízení na SŠ) 
4) Přijímací řízení je ukončeno až odevzdáním zápisového lístku! 

∙ Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou!  
∙ Výjimkou jsou dva případy: 

o Žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání 

o Žák už odevzdal zápisový lístek na škole s talentovou zkouškou a nyní 
byl      přijat na školu bez talentové zkoušky 
5) Po ukončení PŘ informují žáci či rodiče základní školu (výchovnou poradkyni), na 

jakou SŠ a na jakou školu - obor odevzdal je jich syn/dcera zápisový lístek.  
6) Další informace na: www.cermat.cz, www.msmt.cz, www.to-

das.cz, www.infoabsolvent.cz,  www.atlasskolstvi.cz 
7) SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY SŠ, KTERÉ VÁS ZAJÍMAJÍ! 
 

 

Užitečné odk azy: 

www.ms mt.cz - nová úprava školského zákona přijímacích zkoušek 

www.infoabsolvent.cz - informačn í systém o uplatnění absolventů na trhu práce 

www.gwo.cz  - průvodce světem povolání 

www.hledam-skolu.cz - vyhledávání škol podle různých kritérií 

www.seznamskol.eu 

www.at lasskolstvi.cz 

www.sipkhk.cz - přehled škol v Královéhradeckém kraji 

www.pardubickykraj.cz - informace o přijímacím řízení a SŠ v Pardubickém kraj 

http://www.sipkhk.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.to-das.cz/
http://www.to-das.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.gwo.cz/
http://www.hledam-skolu.cz/
http://www.seznamskol.eu/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.sipkhk.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/


www.cermat.cz - testové úlohy 

 

http://www.cermat.cz-/

