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ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023/2024 
 

 

Termín podání přihlášky: 

 

do 1. března 2023  

Přihlášku doručte osobně na sekretariát školy nebo zašlete poštou. 

 

 

Termíny jednotné zkoušky: 

 

1. termín:  13. dubna 2023 – pro čtyřleté obory vzdělání 

2. termín: 14. dubna 2023 – pro čtyřleté obory vzdělání 

 

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání na tyto dny: 

1. termín:  10. května 2023 

2. termín:  11. května 2023 

 

Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech podle § 60c odst. 1 školského 

zákona: 

v 1. stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako 

první,  

ve 2. stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce 

jako druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou 

tiskopisech).  

Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů 

s maturitní zkouškou, kde se jednotná zkouška povinně koná. Do celkového hodnocení 

přijímacího řízení se uchazeči započítává pouze lepší výsledek písemného testu z jednotlivých 

předmětů. 

 

Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, z matematiky a její aplikace 70 

minut. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení, 

tělesným či smyslovým postižením), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení 

školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených 

podmínkách (nejčastěji navýšení času). 

Ke všem oborům vzdělávání je nutné doložit na přihlášce ke studiu lékařský posudek o 

zdravotní způsobilosti uchazeče.  

 



Ukončení hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení: 

STUDIJNÍ OBORY - CERMAT zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky 28. dubna 

2023.  Naše škola zveřejní výsledky 28. dubna 2023 na veřejně přístupném místě ve škole a 

též způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem uchazeče. 

UČEBNÍ OBORY - U tříletých učebních oborů budou výsledky zveřejněny 22. dubna 2023 

na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup pod 

registračním číslem uchazeče. 

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. 

Nepřijatým uchazečům odešle škola rozhodnutí o nepřijetí. 

Podle §16 odst.1. vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 

v platném znění, není pro potřebu odvolacího řízení stanoveno volné místo. 

 

V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého 

uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  

 

 

Význam podání zápisového lístku 

 

Zápisový lístek obdrží žák ZŠ ve své škole do 15. března. Podáním zápisového lístku 

potvrzuje uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Na uplatnění zápisového 

lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení 

zveřejněn. 

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový 

lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání 

zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. 

 

 

 


