
Stručný průvodce přijímacím řízením pro školní rok 2022/2023 

 

I v letošním školním roce bude probíhat jednotné přijímací řízení pro 
celou ČR, bližší informace nejsou zatím k dispozici.  

Nejpravděpodobněji bude probíhat následovně: 
 
 

Přijímací zkoušky budou formou testů Centra pro zjišťování výsledků 
ve vzdělávání (dříve CERMAT) – z Českého jazyka a Matematiky, v 
průběhu dubna, příp. v lednu pro obory s talentovou zkouškou. 

 

1 Přihlášky 
 

- pro první kolo přijímacího řízení lze podat až 2 přihlášky na 2 
střední školy, lze vyplnit pouze 1 obor na 1 SŚ  
- předvyplněné přihlášky vytiskneme ve škole, příp. je lze 
zakoupit, stáhnout také na www.edulk.cz, stránkách MŠMT nebo 
vyzvednout na příslušné SŠ.  
- na přihlášce je třeba zapsat přesný termín přijímací zkoušky  
- na 2. stranu přihlášky je třeba vyplnit předměty a známky za 
poslední 2 roky (8. a 9. třídu, příp. 7. a 8. nebo 4. a 5.) podle 
vysvědčení  
- přihlášku odevzdává uchazeč sám/zákonný zástupce na 
zvolenou SŠ  
- škola pouze ověřuje a potvrzuje správnost známek 
- obě přihlášky se vyplňují identicky (školy ve stejném pořadí) 
 
 

2 Kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných uchazečů a termíny 
přijímací zkoušky  
-kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných žáků a termíny 

přijímacích řízení stanovuje ředitel SŠ  
-tyto informace musí být zveřejněny – např. na webu školy, do 

2. -31.ledna 2023, resp. do 31. října 2022 u oborů vzdělávání 
 

s talentovou zkouškou (uměleckoprůmyslové školy, 
konzervatoře, sportovní gymnázia) 

 

- souhrn termínů naleznete na: 

-  www.edulk.cz nebo www.atlasskolstvi.cz

http://www.edulk.cz/
http://www.edulk.cz/
http://www.edulk.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/


 

- hodnotí se vysvědčení ze ZŠ (8. ročník + 1. pololetí 9. r., příp. 4. 
ročník + 1. pololetí 5. r.) a výsledky talentové nebo přijímací zkoušky  
- je-li stanoveno v kritériích SŠ pro přijímací řízení, hodnotí se také: 
pohovor se žákem, výsledky ve vědomostních a jiných soutěžích, 
zdravotní způsobilost, apod. 
 

3 Výsledky 
 

- ředitel SŠ ukončí hodnocení přijímací zkoušky do 2 pracovních 
dnů po zpřístupnění výsledků CENTREM a vydává rozhodnutí o 
přijetí/nepřijetí, proti kterému lze do 3 pracovních dnů od doručení 
rozhodnutí podat odvolání  
- rozhodne-li se uchazeč pro danou SŠ, potvrdí svůj zájem do 10ti 
pracovních dnů odevzdáním zápisového lístku (od zveřejnění 
výsledků)  
- informace o konání dalších kol přijímacího řízení, včetně počtu 
volných míst, termínu konání a termínu podání přihlášky naleznete 
na www.edulk.cz nebo na stránkách SŠ 

 

4 Zápisový lístek 
- potvrzuje úmysl vzdělávat se na dané SŠ  
- žák získá pouze jeden  
- vydává jej ZŠ – před přijímacím řízením, příp. s pololetním 
vysvědčením  
- v případě ztráty nebo zničení se vydává „náhradní“, pouze na 
základě písemné žádosti rodičů  
- uchazeč musí zápisový lístek odevzdat řediteli vybrané SŠ do 10ti 
pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímací zkoušky.



5 TERMÍNY 
leden 2023 (30. říjen 2020) stanovení kritérií přijímacího 
 

řízení, počtu přijímaných žáků a termínů konání 
přijímacích zkoušek 

 

1.března 2023 (30. listopad 2022) odevzdání přihlášky řediteli SŠ, 
vydání zápisového lístku ZŠ 

 
 

 13. a 14.4.2023 jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo pro čtyřleté 
obory vzdělávání  

17.a 18. dubna 2023 pro víceletá gymnázia  
10. a 11. května 2023 náhradní termín pro konání jednotných 
přijímacích zkoušek 

 
6 INFORMACE  
− Helena Kodrlová, Monika Taibrová, příp. třídní učitelé, nejlépe 
po předchozí domluvě, email: kodrlova@zssumava.cz, tel 483 369 
222 / 224, taibrova@zssumava.cz  
− www.stránky: nejlépe www.edulk.cz – přijímací řízení a 
stránky www.msmt.cz, přehled všech oborů a středních škol na 
www.atlasskolstvi.cz  
− veletrhy vzdělávání: 
 

 EDUCA Liberec, Tipsport Arena, 13. - 15.10.2022  

− poradenství v Pedagogicko-psychologické poradně a na IPS  

Úřadu práce v Jablonci nad Nisou 

− dny otevřených dveří na SŠ 
 

7 UPOZORNĚNÍ  
- v oblasti přijímacího řízení dochází stále ke změnám, nejlépe 
kolem Vánoc ...  
- je třeba sledovat nejlépe na výše uvedených webových 
stránkách a informace předávané ve škole 
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