
Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 

- jednotná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního 

vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2022/2023, která 

se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného 

testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na tyto 

dny v souladu s výše uvedeným sdělením MŠMT: 

- čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia 13. dubna 2023 (čtvrtek) 14. dubna 

2023 (pátek) 

- obory šestiletých a osmiletých gymnázií 17. dubna 2023 (pondělí) 18. dubna 2023 (úterý) 

- uchazeč si zajistí přihlášku ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení – buď ji může 

poskytnout základní, popř. střední škola, nebo ji uchazeč může získat (v elektronické podobě) 

prostřednictvím webových stránek MŠMT, nebo SEVT či OPTYS; přihlášku lze podat např. 

do nejvýše dvou různých středních škol nebo do nejvýše dvou různých oborů vzdělání v 

jedné střední škole nebo do nejvýše dvou oborů vzdělání v jedné střední škole v různých 

zaměřeních školního vzdělávacího programu; je možné v prvním kole přijímacího řízení podat 

až dvě přihlášky na obory s talentovou zkouškou (uplatněné do 30. listopadu) a až dvě 

přihlášky na obory bez talentové zkoušky (uplatněné do 1. března) 

- pořadí škol a oboru vzdělání musí být na obou přihláškách shodné, pořadím škol uvedených 

v přihlášce se určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána jednotná zkouška v 

přijímacím řízení pro obory s maturitní zkouškou (současně zapsané pořadí škol neurčuje, 

kterou školu uchazeč preferuje) 

- na tiskopise přihlášky pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) se uvádějí dvě školy (a dva 

obory vzdělání), pokud se do nich uchazeč hlásí 

- vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě; přihlášku lze okopírovat (v případě 

elektronického vyplnění dvakrát vytisknout); obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce 

podepíší a základní škola na obou vyhotoveních potvrdí opis klasifikace z vysvědčení (pokud 

nejsou přiloženy úředně ověřené kopie vysvědčení či úředně ověřená kopie výpisu z vysvědčení 

vydaného v pololetí posledního ročníku) 

- v případě, že se uchazeč hlásí ve stejné škole do dvou různých oborů (případně do různých 

zaměření školního vzdělávacího programu), musí i v tomto případě podat dvě přihlášky; ředitel 

školy každé z nich přidělí číslo jednací a zaeviduje je; 

- uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží doporučení školského 

poradenského zařízení, předkládání doporučení školského poradenského zařízení, a tím 

žádosti na úpravu podmínek přijímacího řízení, je na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci 

(nepředkládá se povinně) podle ustanovení § 16a odst. 1 školského zákona, při zpracovávání 

doporučení školského poradenského zařízení se zohledňuje, zda jde o obor vzdělání, kde je nebo 

není požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru vzdělání podle 

výše uvedeného nařízení vlády, uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy 

upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení 

školského poradenského zařízení 

- uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole 

nejpozději do 15. března 

- pokud však uchazeč pro vážné (např. zdravotní) důvody nebude moci konat jednotnou zkoušku, 

jednotným náhradním termínem pro první kolo přijímacího řízení je 10. květen 2023, resp. 

11. květen 2023  

- střední škola po ukončení hodnocení přijímacího řízení v prvním kole zveřejní seznam přijatých 

uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů 

doručí rozhodnutí o nepřijetí (osobně, do datové schránky, prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb) 



- rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním 

seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče; 

seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů; obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích 

neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě; zveřejněním seznamu se považují 

rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená 

-  uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí ke 

vzdělávání; pokud adresát není zastižen v případě doručování rozhodnutí o nepřijetí 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, písemnost se uloží; jestliže si adresát 

uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, 

považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty 

- po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí úmysl 

vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o 

jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 

rozhodnutí o přijetí 

- odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve 

lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, 

kdy střední škola rozhodnutí již vydala; 

-  odvolání se podává zásadně prostřednictvím školy, která rozhodnutí vystavila, nikoliv přímo 

krajskému úřadu 

-  odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým 

uchazečem. 

-  

Mgr. Plošková Iveta, výchovný poradce 

iveta.ploskova@zsukaplicky.cz 

Konzultační hodiny: 

Pondělí:  7,30 – 8,00 

Úterý:  12,45 – 13,30 

Čtvrtek: 7,30 – 9,30 

 


