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PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 

v platném znění.  

 

  opatření MŠMT č. j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021 

     a další… 



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – 1. KOLO PŘ 

 

 Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo 

přijímacího řízení.  

 Zveřejňuje:  

 obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně  forem     

vzdělávání (denní, dálkové…) 

 předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání 

a formy vzdělávání 

 kritéria přijímacího řízení, která mohou být stanovena odlišně podle 

oboru a způsob hodnocení jejich splnění 

 termíny konání školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení 

pokud se koná 



KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 Zveřejnění kritérií  a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů 
na webových stránkách střední školy: 

do 31.   1. 2023 (obory bez talentové zkoušky)  

do 31. 10. 2022 (obory s talentovou zkouškou) 

 
 Kritéria přijímacího řízení 

     Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem    

     podle: 

 a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání  

 b) výsledků talentové zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení, 

 c) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení 

     (hodnocení JPZ se podílí nejméně 60% na celkovém hodnocení, 

       u Gymnázií se sportovní přípravou nejméně 40%) 

 d) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena 

 e) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti,  

         vědomosti a zájmy uchazeče. 
 

 

 



TERMÍNY ŠKOLNÍCH PŘIJÍMACÍCH A TALENTOVÝCH   

ZKOUŠEK 

Školní přijímací zkoušky 

 maturitní obory - od 12. dubna do 28. dubna 2023; 

 ostatní obory - od 22. dubna do 30. dubna 2023. 

 

Talentové zkoušky   

 obory skupiny „82“ od 2. ledna do 15. ledna 2023 

    (výsledek TZ do 20. 1. 2023/výsledek PŘ od 5. do 15. února. 2023  

     JPZ se nekoná), 

 Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do  

     15. února 2023 (výsledek TZ do 20. února 2023/ JPZ se koná); 

 konzervatoře od 15. ledna do 31. ledna 2023 (JPZ se 

nekoná/výsledek PŘ od 5. do 15. února). 

 

 



TERMÍNY JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 

 1. termín: 13. dubna 2023 (maturitní obory)  

                      17. dubna 2023 (víceletá gymnázia) 

 

 2. termín: 14. dubna 2023 (maturitní obory) 

                      18. dubna 2023 (víceletá gymnázia) 

                          

 Náhradní termín JPZ (všechny obory vzdělání): 

    1. termín: 10. května 2023 

     2. termín: 11. května 2023 
(Nutná písemná omluva řediteli SŠ nejpozději do 3 dnů od konání zkoušky v 

řádném termínu/ závažné důvody.) 

 



 PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

 
 Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč o studium nebo jeho 

zákonný zástupce podat 2 přihlášky (platí i pro uchazeče, kteří již 
podali přihlášky na obory s talentovou zkouškou). 

 

 Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce na 
platném tiskopise přímo řediteli příslušné střední školy (osobně 
nebo poštou s dostatečným časovým předstihem) do které se hlásí. 

 

 Z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky 
ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak 
zdravotní způsobilosti, doporučení školského poradenského zařízení 
(PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími 
potřebami, doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení 
(diplomy ze soutěží atd.) a termín podání ( do 1. března 2023). 

 
 Ve výjimečných případech může u nezletilého uchazeče s „ústavní výchovou“ podat přihlášku ke 

studiu ředitel příslušného zařízení (o této skutečnosti musí informovat zákonného zástupce). 

 

 

 

 



 PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

 

 Obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné 

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

 Nebo uchazeč může  podat  dvě přihlášky na dvě různé střední 

školy. 

 

 Pokud se podávají 2 přihlášky, ve formuláři uchazeči vyplňují dvě 

střední školy - obě přihlášky se vyplňují IDENTICKY !!!  

     (2 x stejně, nepřehazuje se pořadí škol!!!) 

 

 VŽDY PLATÍ, že v případě přijetí ke vzdělávání do obou škol, není 

pořadí škol na přihlášce závazné. 

 Závazné je až odevzdání zápisového lístku na vybranou střední 

školu. 

 

 



UPOZORNĚNÍ 

 

 Novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní 
pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve 
školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní 
přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového 
opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu 
nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z 
důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, 
může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. 
října 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo 
lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo 
prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, 
pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné 
obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, 
pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by 
způsobil nezanedbatelné obtíže. 

 



TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ 

 Pro první kolo přijímacího řízení se podávají  přihlášky/ka na platném 

tiskopise řediteli střední školy: 

 do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022(podáním 

přihlášky není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku do oborů 

bez TZ); 

 

 do oborů bez talentové zkoušky do 1. března 2023 
 

 součástí přihlášky by měly být dokumenty dle kritérií PŘ, včetně 

posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti, pokud ho SŠ 

vyžaduje. 

 https://www.msmt.cz/file/54091/   (návod  na vyplnění přihlášky) 
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ORGANIZACE PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK DO 

VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ (ŠESTILETÁ A OSMILETÁ) 

 
 Při přijímacím řízení do šestiletých a osmiletých gymnázií se 

postupuje obdobně jako u čtyřletých maturitních oborů. 

 

 Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky je pro 

všechny uchazeče povinná. 

 

 Termíny pro konání JPZ: 

     1. termín -  17. duben pro první školu uvedenou v přihlášce  

     2. termín -  18. duben pro druhou školu v pořadí 

 Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát 

pokud podal dvě přihlášky. 

 Do celkového hodnocení se pak započítává pouze lepší výsledek 

testů.  

     Podrobné informace na wwww.cermat.cz 

 

 
 



ČASOVÝ LIMIT A POVOLENÉ POMŮCKY JPZ 

 

 Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, 

     na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut. 

 

 Konkrétní pravidla a doporučení pro konání jednotné přijímací zkoušky 

naleznete na tomto odkazu: 

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

bez-obav/pravidla-a-doporuceni 

 Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali 

společně s přihláškou doporučení školského poradenského 

zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s 

informacemi uvedenými v doporučení. 



HODNOCENÍ 

 Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné 

přijímací zkoušce nejpozději 28. dubna .  

 

 Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam 

přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění 

hodnocení uchazečů Centrem. 

 

 Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení 

splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %; v případě 

přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou 

nejméně 40 %. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje 

vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu. 

 



ORGANIZACE PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK DO MATURITNÍCH 

OBORŮ /ČTYŘLETÝCH/ 

 Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky je pro 
všechny uchazeče povinná. 

 

 Termíny pro konání JPZ: 

     1. termín -  13. duben pro první školu uvedenou v přihlášce  

     2. termín -  14. duben pro druhou školu v pořadí 

 

 Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát pokud 
podal dvě přihlášky. 

 Do celkového hodnocení se pak započítává pouze lepší výsledek testů.  

     Podrobné informace na wwww.cermat.cz 

 

 

 Pokud je součástí přijímacího řízení  zároveň i školní přijímací 
zkouška, stanoví ředitel střední školy pro jejich konání den v období 
od 12. do 28. dubna 2023. 

 



ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OSTATNÍ 

OBORY /BEZ TALENTOVÉ  A  MATURITNÍ ZKOUŠKY/ 

 Kritéria pro 1. kolo PŘ jsou již zveřejněna na webových stránkách SŠ 

(od 31. 1. 2023). 

 

 Konání školní přijímací zkoušky dle kritérií v termínu  

     od 22. do 30. dubna 2023, pokud jsou vypsány (např. pohovor, test 

     obecně studijních předpokladů aj…). 

 

 V případě nekonání školní přijímací zkoušky čekání na výsledek PŘ. 

 

 Zveřejnění výsledků u těchto oborů od 22. do 30. dubna 2023. 

 

 



NÁHRADNÍ TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 

 Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví: 

 

 jen vážné důvody (např. zdravotní); 

 písemná omluva do 3 dnů řediteli dané střední školy; 

 

  náhradní termín JPZ stanovilo MŠMT: 

    1. termín: 10. května 2023; 

    2. termín: 11. května 2023. 

 

  náhradní termín ŠPZ a TZ stanoví ředitel SŠ 



VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 

 Přijetí uchazečů se pouze oznamuje zveřejněním seznamu 
přijatých (na webu příslušné SŠ). 

     Rozhodnutí o přijetí se nezasílá písemnou formou. 

 

 Rozhodnutí o nepřijetí se uchazečům zasílá písemnou formou 
domů. 

 

 

 Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 
5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.  

 

 Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací 
zkoušce nejpozději 28. dubna 2023. Ředitel školy ukončí hodnocení 
přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 
pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. 

 Výuční obory - zveřejnění výsledků u těchto oborů od 22. do 30. dubna 
2023. 

 
 

 

  



 

ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ 
 

 

Odvolání se podává písemně u příslušné střední školy.     

 

 ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

 

 

   

  Platí pro školy všech zřizovatelů. 

 



ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

 

 K čemu slouží zápisový lístek: 

 

 Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se   žákem 

příslušného oboru vzdělání na dané střední škole 

     (dvě přihlášky, ale studium možné pouze na jedné SŠ). 

 

 Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový 

lístek na své ZŠ. 

 Žáci 9. ročníků převezmou ZL proti podpisu s pololetním vysvědčení, 

spolu s přihláškami na SŠ. 

 ZL pro žáky 5. a dalších ročníků musí převzít zákonný zástce. 

 

 



 

 

POSTUP PŘI ODEVZDÁVÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU 

 

 
 

 Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo 

zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli střední školy nejpozději 

do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí.  

U uchazečů s „ústavní výchovou“ může potvrdit ředitel příslušného zařízení. 

 

 ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě 

předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 

 

 Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na ŠS, zanikají 

posledním dnem této lhůty (po 10 pracovních dnech ode dne oznámení 

rozhodnutí) účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke 

vzdělávání na dané SŠ a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 

 



 Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.  

 

 To neplatí v případě  kdy: 

 uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, 

kde byl přijat na základě odvolání, 

 

 uchazeč již uplatnil ZL na některý  z oborů s talentovou 

zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu. 

 

 

 Náhradní zápisový lístek vydává orgán, který jej vydal (ZŠ). 

 

 



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. 

 

 Vyhlašuje ředitel příslušné SŠ k naplnění předpokládanému počtu žáků. 

 

 Není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení. 

 

 Každá škola se píše samostatně na jednu přihlášku (v případě potřeby a 

projeveného zájmu vytiskne opět ZŠ). 

 



INFORMAČNÍ ZDROJE 

 www.kr-moravskoslezsky.cz 

 www.msmt.cz 

 www.kvic.cz 

 www.cermat.cz 

 www.infoabsolvent.cz a další 

 výchovný a kariérový poradce  – Mgr. Celtová Dagmar  

 Dny otevřených dveří a především  

   webové stránky jednotlivých vybraných středních škol 

 

 



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! 

 

 Před vyplněním přihlášky doporučuji: 

 

  ověřit si aktuální údaje týkající přijímacího řízení ve Vámi zvolené 

      střední škole (na jejich www stránkách), především zda se koná školní 

      přijímací zkouška a jaká jsou kritéria přijetí 

 přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení 

odevzdat na SŠ do 1. března, tj. v tomto roce do 1. března 2023 (středa) 

 pokud využijete k doručení přihlášky poštovních služeb, učiňte tak s 

dostatečným časovým předstihem v souvislosti s problémy při doručování v 

této době (nejlépe doporučeně s potvrzeným dokladem o včasném vypravení) 

 

 Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v 

brožuře Atlas školství SŠ MSK  a v této prezentaci. 

                                    



 

 

 

                      Děkuji za pozornost. 



Použité zdroje: 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/ustanoveni-o-

prijimacim-rizeni-do-strednich-skol-ve-skolskem 

https://www.msmt.cz/file/54801/ 

https://www.msmt.cz/file/54803/ 

https://www.msmt.cz/file/54685/ 

https://www.msmt.cz/file/54091/ 

https://prijimacky.cermat.cz/ 
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