
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

Důležité odkazy: 

• www.cermat.cz – odkaz Jednotná přijímací zkouška 

• www.atlasskolstvi.cz – přehled škol a oborů v celé ČR 

• www.infoabsolvent.cz – bližší informace o oborech, možnost rychlého vyhledání 

všech škol, které obor nabízejí 

 

• Přihlášky k dalšímu studiu po ukončení povinné školní docházky, popřípadě na víceletá 

gymnázia se podávají do 1. 3. 2023.  

• Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky, pořadí obou uvedených škol v příslušném 
tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.  

• S vyplněním přihlášky rodičům pomáhá výchovný poradce – Mgr. Jarmila Kalábková. 

Rodiče žáků 5. a 7. ročníku ho mohou kontaktovat přes EŽK nebo e-mailem na adresu 

jarmila.kalabkova@zs-polna.cz  

• Kompletně vyplněnou přihlášku rodiče nejprve zkontrolují a podpisem potvrdí 

správnost všech údajů, popř. opraví případné chyby. Poté je vytištěný originál potvrzen 

ředitelem školy, zákonný zástupce v případě potřeby zajistí lékařské potvrzení (viz 

sloupec PLP - ✓) a originál přihlášky zašle na zvolenou školu. 

 

 
 

 
JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

• je organizována ve dvou termínech podle § 60c odst. 1 školského zákona: v 1. 
stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce 
jako první, ve druhém stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) 
uvedené na přihlášce jako druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí 
školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí). Uchazeč tak může jednotnou zkoušku 
konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů s MZ, kde se jednotná zkouška 
povinně koná.  

 

http://www.cermat.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
mailto:jarmila.kalabkova@zs-polna.cz


Termíny přijímacích zkoušek: 

 

• Jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s MZ a skládá se z písemného testu 

v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru 

Matematika a její aplikace v délce 70 minut.  

• Rozhodl-li ředitel o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku 

nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky na jeden ze dvou vyhlášených termínů.  

• Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo 

talentové zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 

dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli 

školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je 

omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po 

termínu konání řádné přijímací zkoušky  

 

Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku 

A) U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou:  
 Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna;  
 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.  

B) 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.  

C) Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od 
tohoto dne běží lhůta pro odvolání proti přijetí.  

D) Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky se zveřejňuje 
stejně jako seznam uchazečů přijatých po řádném termínu.  

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

ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

• Zápisový lístek obdrží uchazeč o studium na své základní škole na základě podáné 

žádosti (vyřizuje výchovný poradce) 

• Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole 

potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  



• Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy  

 uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho 

odvolání úspěšné,  

 pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové 

zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s 

talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona).  

Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na 

základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez 

talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, 

ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.  

 

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení 

(a to i po zahájení školního roku).  

• Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému 

úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a ten 

tyto údaje neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

• Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, 

s následujícími výjimkami:  

a) uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,  

b) nekoná se jednotná zkouška,  

c) na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné 

zaměření školního vzdělávacího programu,  

d) řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky,  

e) ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky,  

f) zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob 

hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali. 

 


