
Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2022/2023 

Harmonogram – tabulka důležitých termínů 

 
do 30. 11. 2022 

 
Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. 
(konzervatoře, umělecké školy) 

první polovina 
ledna 2023 

 
Talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou mimo Gymnázií se 
sportovní přípravou. 

 
začátek ledna až 
polovina února 

2023 

 
Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní 
přípravou. 

 
druhá polovina 

ledna 2023 

 
Talentové zkoušky v konzervatořích. 

do 15. února 2023  Proběhne schůzka se zákonnými zástupci v základní škole, kde obdržíte 
přihlášky a zápisové lístky. 

 
do 1. března 2023 

 
Odevzdání přihlášek ke vzdělávání na střední školy do oborů bez 
talentové zkoušky. (zajišťují si zákonní zástupci sami) 

 
13. a 14. dubna 

2023 

 
1. a 2. řádný termín jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání. 

10. a 11. května 
2023 

1. a 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání. 

 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou 

zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů 

středních škol skupiny 82 Umění a užité umění.  

Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole dva termíny, a 

to v pracovních dnech v období od 13. dubna do 28. dubna 2023 pro obory vzdělání 

s maturitní zkouškou, v období 22. dubna – 30. dubna 2023 pro ostatní obory vzdělání. 

V prvním kole přijímacího řízení si mohou žáci podat dvě přihlášky na dvě různé školy nebo 

přihlášky na jednu školu, ale dvou různých oborů. Pořadí obou uvedených škol v příslušném 

tiskopise je vždy shodné a nevyžaduje preferenci té které školy. Přihlášku lze doručit osobně 

nebo poslat doporučeným dopisem na vámi zvolenou školu. Některé obory požadují 

potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání – potvrzuje ji lékař na první 

straně přihlášky. Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho 

písemným souhlasem, vyjádřeným podpisem na vyhlášce.  



Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové 

zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může v termínu nejpozději do 3 dnů 

po termínu zkoušek svou neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy. Pokud je omluva 

uznána, koná zkoušku v náhradním termínu. 

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí 

odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání. Musí tak 

učinit nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení 

rozhodnutí o nepřijetí. 

V případě nepřijetí na školu v prvním kole je možné podat si přihlášky i v kole druhém. Zde už 

počet přihlášek omezený není. 

Užitečné webové adresy: 

https://www.atlasskolstvi.cz 

https://www.msmt.cz 

https://prijimacky.cermat.cz 

Mgr. Jana Juřenová, výchovná poradkyně 
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