
Přijímací řízení na SŠ
Základní informace:

1. podávám 2 přihlášky (na jednu SŠ pro dva různé obory nebo 
dvě různé SŠ)

2. do 1. 3. 2023 musí být vyplněné přihlášky na SŠ (doručené 
osobně nebo doporučeně), v přihlášce uvedu názvy škol, adresy, 
kódy a názvy oborů 

3. pořadí škol na obou přihláškách musí být stejné!!! Nevyjadřuje 
preferenci škol, ale termíny konání JPZ.

4. na maturitní studijní obory musím vykonat jednotnou přijímací 
zkoušku (JPZ) z JČ (60 min) a M (70 min)

5. JPZ může uchazeč vykonat 2x - započítává se lepší výsledek

6.termíny JPZ: 

1. termín: 13. 4. 2023 (pro první SŠ v pořadí na přihlášce)

2. termín: 14. 4. 2023 (pro druhou školu)



VZOR NA 

MATURITNÍ 

OBORY!!!





Novinka!!!

Uchazeč, který podává přihlášku do oborů vzdělání poskytujících 
střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní 
zkouškou (L0 + H), uvede v přihlášce příslušný obor vzdělání s 
maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem.

https://www.msmt.cz/file/55692/

https://www.msmt.cz/file/55692/


7.  pokud se nemohu dostavit na řádný termín jednotných 
zkoušek, musím se omluvit řediteli dané školy písemně do 3 
dnů a budu pozván v náhradním termínu:

1. náhradní termín - 10. 5. 2023

2. náhradní termín – 11. 5. 2023 

8.  součástí přihlášky mohou být lékařský posudek, zpráva ze 

školského poradenského zařízení nebo úředně ověřené

kopie diplomů z olympiád a soutěží (viz přílohy)

9. Přihlášku musí podepsat zákonný zástupce i uchazeč (jinak

je neplatná!!!)

10. ředitel SŠ může stanovit školní přijímací zkoušku pro 
maturitní obory od 12. 4. – 28. 4. 2023, pro nematuritní obory 
od 22. 4. – 30. 4. 2023 – zveřejněno v kritériích přijímacího 
řízení

11. kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitelé SŠ do 31. 1. 2023



12. u učebních oborů je vyhlášení výsledků přijímacího řízení 
nejdříve 22. 4. (vydán seznam přijatých uchazečů a zaslání 
písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům)

13. u maturitních oborů jsou výsledky Centrem zpřístupněny 
nejpozději 28. 4., SŠ následně do 2 pracovních dnů zveřejní 
seznam přijatých uchazečů 

14. písemné rozhodnutí o přijímacím řízení bude odesíláno do 

30. 4. 2023 (jen nepřijatým uchazečům)!!!

15. výsledky I. kola přijímacího řízení budou zveřejněny dálkově a na 

veřejně přístupném místě SŠ pod registračním číslem uchazeče,

které je mu  přiděleno při konání zkoušky 

16. po vyhlášení výsledků potvrdím zájem o školu zápisovým lístkem  

do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek

se může uplatnit jen jednou, výjimkou je přijetí SŠ na odvolání)





17. proti rozhodnutí SŠ o nepřijetí může podat zákonný zástupce ucha-

zeče odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení (vzory na

www.zkola.cz nebo stránkách SŠ), odvolání se adresuje řediteli SŠ,

lhůta pro vyřízení je 30 dnů

18. další kola přijímacího řízení vyhlašují školy, které v 1. kole nena-

plnily předpokládaný stav žáků, všechny informace volných míst na

www.zkola.cz, na přihlášky se v dalších kolech uvádí jen jedna SŠ

V případě problémů můžete kontaktovat kariérového poradce ZŠ

Mgr. Zuzana Jandlová, jandlova@zsvk.eu, tel. 733 622 212

http://www.zkola.cz/
http://www.zkola.cz/

