
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY - ZÁKLADNÍ INFORMACE   

    
ČTYŘLETÉ OBORY – GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY UKONČENÉ MATURITOU 
 
TALENTOVÉ ZKOUŠKY na střední umělecké školy a konzervatoře  - pracovní dny od 2. do 15. ledna 2023 

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, MATEMATIKA) 

první kolo:  13. a 14. dubna 2023 (náhradní termíny: 10. a 11. května 2023) 
druhé a třetí kolo:   1. května – 31. srpna 2023 

 
Kritéria přijímacího řízení (např. požadované % úspěšnosti ve zkouškách, počty přijímaných žáků apod.) je povinen 
ředitel SŠ zveřejnit na webu školy do 31. 1. 2023. Při přijímání se přihlíží k výsledkům zkoušek nejméně z 60 %.  
Kromě toho může ředitel střední školy (dále SŠ) vyhlásit školní přijímací zkoušky, které si organizuje SŠ sama. K těmto 
zkouškám bude uchazeč pozván doporučeným dopisem nejpozději týden předem.  
Je vhodné navštěvovat přípravné kurzy, které pořádají některé střední školy. Od ledna 2023 budou takové kurzy 
bezplatně i na naší škole. Vhodná je domácí příprava ze sbírek testových úloh.  
 
TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY – PŘIJÍMÁ SE NA ZÁKLADĚ POHOVORU, ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ 
 
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, MATEMATIKA, popř. 
ANGLICKÝ JAZYK)   
 
termíny:  17. a 18. dubna 2023 
 
PODROBNÝ HARMONOGRAM 

ZÁŘÍ – ŘÍJEN 

Profitesty v pedagogicko-psychologické poradně pro přihlášené zájemce. 

LISTOPAD   

Podání přihlášek na školy s uměleckým zaměřením (včetně konzervatoří) do 30. listopadu 2022. 

LEDEN 

S výpisem z vysvědčení dostanou žáci 31. 1. 2023 Zápisový lístek  a dva tiskopisy Přihlášek ke vzdělávání.  

ÚNOR 

Žáci či zákonní zástupci doručí přihlášky ke studiu na příslušné školy (doporučeně poštou nebo osobně), termín:  do 
1. 3. 2023. 

DUBEN  - KVĚTEN 

1. kolo přijímacího řízení na SŠ a SOU: jednotné přijímací zkoušky (čtyřleté obory a víceletá gymnázia). Výsledky 
budou zveřejněny firmou CERMAT cca týden po termínu zkoušek. Číselné kódy přijatých žáků zveřejní střední škola 
na svých webových stránkách. Poštou obdržíte pouze rozhodnutí o nepřijetí.  
Do 10 pracovních dnů po rozhodnutí o přijetí je nutno na vybranou školu doručit vyplněný Zápisový lístek, jinak 
bude žák ze seznamu přijatých vyškrtnut. 
Proti nepřijetí se lze odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (v případě nepřijetí využijte této možnosti, 
řada žáků na danou školu neodevzdá Zápisový lístek, protože jde na jinou školu, forma odvolání není předepsána, na 
internetu lze nalézt vzory odvolání). 

KVĚTEN  - SRPEN 

Konají se další kola přijímacího řízení na SŠ a SOU – tam, kde je ředitelé vypíší, počet přihlášek není omezen.  

Veškeré dotazy vám rád zodpoví, šťastnou a úspěšnou volbu dalšího studia  přeje 

Mgr. Tomáš Mihulka  

tel. 272088255; mihulkat@zsmendelova.cz 

mailto:mihulkat@zsmendelova.cz

