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Získávání informací

•Webové stránky škol – nejspolehlivější a nejaktuálnější zdroj

•Dny otevřených dveří

•Konkrétní podmínky přijetí ke studiu (včetně podrobného popisu 

přijímací zkoušky a jejího hodnocení) zveřejní střední škola               

do 31. ledna 2023 na svých webových stránkách.



Kde hledat?

•www.absolvent.cz

•www.atlasskolstvi.cz (všichni žáci dostávají v tištěné podobě)

•www.vybiramstredni.cz

•https://kampodevitce.cz/

•https://www.sipkhk.cz/infoportal/prijimaci-rizeni---obecne-informace
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http://www.absolvent.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.vybiramstredni.cz/
https://kampodevitce.cz/
https://www.sipkhk.cz/infoportal/prijimaci-rizeni---obecne-informace
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Vyplnění a odevzdání přihlášek

V prvním kole může žák základní školy podat dvě přihlášky ke studiu, 

např. na dvě různé školy nebo na dva různé obory jedné školy. 

Přihlášky budou dvě totožné kopie, na nichž budou uvedeny obě 

školy ve stejném pořadí. 
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• Do konce ledna je třeba vyplnit formulář s výběrem SŠ, který

pošlu v elektronické podobě do bakalářů a dětem je předám

12.1.2023 ve škole vytištěný.

• Formulář vyplňte, podepište následně oskenujte/vyfoťte a

pošlete do bakalářů nebo vyplňte v papírové podobě a

pošlete po dětech zpět do 2.2.2023.

• Do 10.2.2023 obdrží žáci od výchovného poradce vyplněné

formuláře dvou přihlášek (včetně potvrzeného prospěchu).
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Přihlášky s dalšími požadovanými doklady (např. vyjádření lékaře

o zdravotní způsobilosti uchazeče, potvrzení školy nebo jiných

organizací o dosažených úspěších v soutěžích) musí žák nebo

jeho zákonný zástupce podat osobně nebo poštou řediteli

vybrané střední školy nejpozději do 1. března 2023.
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…Následuje dopis …

✓ přijetí na SOU 

✓ pozvánka k přijímacímu řízení SŠ - písemné pozvání na přijímací 

zkoušku pro první kolo přijímacího řízení obdrží uchazeč nejpozději 

14 dnů před jejím konáním (zároveň většinou získá i kód, pod 

kterým budou uváděny výsledky přijímacího řízení).
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Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 

1. termín: 13. dubna 2023 

2. termín: 14. dubna 2023 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny 

uvedené obory vzdělání na dny: 1. termín:  10. května 2023 

2. termín:  11. května 2023

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:
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• Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů zúčastnit přijímací zkoušky, 

omluví se písemnou formou řediteli školy nejpozději do 3 dnů od 

termínu přijímací zkoušky. Ředitel stanoví náhradní termín vykonání 

přijímací zkoušky.
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Vyhlášení výsledků probíhá takto:

• u přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů 

(umístěním na web školy po dobu 15 dnů)

• u nepřijatých uchazečů škola zasílá poštou písemné rozhodnutí



Vyhlášení výsledků - termíny
•U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou:

a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna

b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení

uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v

anonymizované podobě.

• U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací

zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se

ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.
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• Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o

přijetí – po vyhlášení výsledků je nutné, aby uchazeč podal zápisový

lístek, kterým potvrzuje svůj zájem o školu. Musí tak učinit do 10

pracovních dnů, jinak bude jeho místo uvolněno žákům, kteří podali

odvolání.

• Zápisový lístek by měla vydávat ZŠ do 15.3., dle zkušeností vydáváme u nás ve škole zápisové

lístky kolem termínu přijímacích zkoušek, nevyžaduje-li někdo jinak, neboť spousta žáků

zápisové lístky ztrácela. Je to úřední doklad a vydání nového je zpoplatněno.
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• V případě, že uchazeč uspěl u přijímací zkoušky, a přesto nebyl přijat, může

zákonný zástupce do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat písemné

odvolání proti nepřijetí řediteli střední školy.

Odvolání je nutné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení

rozhodnutí o nepřijetí, a to formou doporučeného psaní nebo do datové schránky

školy (pozor, opravdu datovou schránkou, na podání e-mailem nebude brán

zřetel).

Odvolání doporučujeme podat ihned, pokud nejste uvedeni na seznamu přijatých

uchazečů, není nutné čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí.
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Odvolání by mělo obsahovat:

• Označení správního orgánu, jemuž je určeno

• Jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození

• Název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání

• Důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy

• Důvody odvolání 

• Jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce 
nezletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování

• Datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče
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• Pokud uchazeč nebude přijat ani na odvolání nebo odvolání

nepodal, bude sledovat nabídky volných míst pro další kola

přijímacího řízení (neomezený počet přihlášek).

• Zapsaný uchazeč již nemůže změnit své rozhodnutí. Výjimkou je

skutečnost, že byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti

rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení

výsledku odvolání.
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Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

• Podání přihlášky do 30.11.2022

• Termín talentové zkoušky od 2. do 15. 1. 2023

• Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nebo

zákonnému zástupci sdělení o výsledku talentové zkoušky a to nejpozději do

20. 1. 2023.

• Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

• Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí

uchazeče v období od 5. 2. – 15. 2. 2023
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Zdroje informací věnující se přijímacím zkouškám: 

• http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-

stredni-skoly-a-konzervatore - webové stránky MŠMT ČR

• https://www.sipkhk.cz/ - školský informační portál našeho kraje -

přehled oborů středoškolského vzdělání v Královehradeckém kraji

• www.atlasskolstvi.cz

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.atlasskolstvi.cz/

