
Přijímací řízení ve školním roce 
2022 - 2023
základní informace



Přihlášky

● Formuláře na přihlášky - tiskne škola na vyžádání - každý žák obdrží dva 
tiskopisy potvrzené na zadní straně přihlášky

● JE POTŘEBA, aby rodiče kontrolovali kontakty a data v Edookitu - případné 
změny či neplatná telefonní čísla a emaily - nahlásí třídnímu učiteli, který data 
v Edookitu upraví

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA SŠ - nejpozději 1. března 2023



Přihláška - vyplnění

https://www.msmt.cz/file/58251/

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

https://www.msmt.cz/file/58251/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss


Zápisový lístek

● mohou vyzvednout jen zákonní zástupci
● každý obdrží jen 1 zápisový lístek (v případě ztráty může být vydán náhradní, 

ale pouze na písemnou žádost)
● zápisové lístky musí být vydány do 15. 3. 2023 (do konce listopadu - TZ)
● https://www.sevt.cz/produkt/zapisovy-listek-ke-vzdelavani-na-ss-7114914010

0/

https://www.sevt.cz/produkt/zapisovy-listek-ke-vzdelavani-na-ss-71149140100/
https://www.sevt.cz/produkt/zapisovy-listek-ke-vzdelavani-na-ss-71149140100/


Zápisový lístek - použití

● až po úspěšném přijetí na SŠ
● nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení o rozhodnutí o přijetí na SŠ
● ZP je možné použít jen jednou - zpět jej můžeme vzít pouze v případě, že se 

dostal na jinou školu na základě úspěšného odvolání (nebo má ZP na škole s 
talentovou zkouškou a dostal se úspěšně na školu bez talentové zkoušky)



Odvolání proti nepřijetí

● Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve 
lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 



Další kola přijímacího řízení

● není omezený počet přihlášek
● na každou 1 přihlášku se uvádí pouze jedna škola (jeden obor)



Festival vzdělávání -- veletrh SŠ

letos opět odvolán

možná náhrada - online (v loňském roce bylo něco podobného) - info na stránkách 
www.vyberskoly.cz

http://www.vyberskoly.cz


Dny otevřených dveří

● na webových stránkách příslušné SŠ či gymnázia
● v Atlasu školství - je k dispozici i online: 

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?show=intro
● pomoci může i odkaz: https://www.vyberskoly.cz/

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?show=intro
https://www.vyberskoly.cz/


Termíny přijímacího řízení ve školním roce 2022 - 2023

řádný termín:

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023 
2. termín: pátek 14. dubna 2023 

náhradní termín:

1. termín: středa 10. května 2023 
2. termín: čtvrtek 11. května 2023 



Školní přijímací zkouška

● ředitel příslušného gymnázia může, ale nemusí vyhlásit
● zkouška se koná ve dvou termínech - pracovní dny od 12. - 28. dubna



Důležité odkazy
www.cermat.cz

www.msmt.cz

www.jmskoly.cz

www.vyberskoly

www.jcmm.cz

www.vzdelavanivsem.cz

https://www.zshudcova.cz/rodice/poradenstvi/

http://www.cermat.cz
http://www.msmt.cz
http://www.jmskoly.cz
http://www.vyberskoly.cz
https://www.jcmm.cz/
http://www.vzdelavanivsem.cz
https://www.zshudcova.cz/rodice/poradenstvi/

