
1 
 

Kariérové poradenství 

školní rok 2022/2023 

zodpovědná osoba:  Mgr. Lenka Golová 

konzultační hodiny:  úterý 14.50 – 15.30 hod. nebo po předběžné telefonické domluvě 

kontakt: telefon: 558 445 314, 605 824 122 

e-mail: l.golova@1zsfm.cz  

 

Přijímací řízení ke vzdělávání na středních školách a konzervatořích  

ve školním roce 2022/2023 

 

Základní informace 

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů 

vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka  

a literatury (60 minut) a z matematiky (70 minut).  

Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení.  

Každý uchazeč má možnost jednotnou zkoušku konat dvakrát (v souladu s přihláškou), započte se mu 

lepší výsledek. 

V prvním stanoveném termínu uchazeč koná jednotnou zkoušku ve škole uvedené na přihlášce  

v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí  

(v případě Gymnázia se sportovní přípravou koná uchazeč jednotnou zkoušku tam).  

Organizačně vše zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – přípravu zadání testů, distribuci 

testů, hodnocení výsledků testů (https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska) 

 

 

Termíny podání přihlášek na střední školy 

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) může pro 1. kolo přijímacího řízení podat  

dvě přihlášky, které doručí na příslušnou střední školu do 1. března 2023, v případě přihlášky do oborů 

vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022. Uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné 

střední školy, o kterou projevili zájem. Termín platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních 

škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia. Přihlášky obdrží žáci ve škole. 

 

mailto:l.golova@1zsfm.cz
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
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Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023 

 

 

 Termín pro přijímací zkoušky do oborů bez talentové zkoušky je stanoven od 12. 4. do 28. 4. 2023 

(jednotná zkouška i školní přijímací zkouška). 

 Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, 

zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů v termínu od 22. 4. 2023 do 30. 4. 2023. 

 V oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech 

od 2. l. 2023 do 15. 2. 2023. 

 Termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou 

zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění (umělecké školy) od 2. 1. 2023 do 15. l. 2023. 

 Termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří  

v pracovních dnech od 15. l. 2023 do 31. l. 2023. 

 Konkrétní dny konání přijímacích zkoušek si stanovují ředitelé středních škol sami. Termíny přijímacích 

zkoušek spolu s kritérii přijímacího řízení zveřejní ředitelé středních škol do 31. l. 2023 (pro obory 

vzdělání s talentovou zkouškou do 31.10. 2022).  

 

 Pozvánku k přijímacímu řízení obdrží uchazeč nejpozději 14 dní před konáním přijímacího řízení. 

 

Přijímací řízení 

Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel školy povinen vyhlásit nejméně jedno kolo 

přijímacího řízení. V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou 

některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 

a z matematiky. 

Jednotné přijímací zkoušky se konají 13. a 14. dubna 2023 (čtyřleté obory vzdělání), 17. a 18. dubna 2023 

(šestiletá a osmiletá gymnázia). Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním 

Studium První termín Druhý termín 

Čtyřleté obory vzdělání 13. 4. 2023          čtvrtek 14. 4. 2023         pátek 

Šestiletá a osmiletá gymnázia  17. 4. 2023          pondělí 18. 4. 2023         úterý 

Studium První náhradní termín Druhý náhradní termín 

Čtyřleté obory vzdělání 10. 5. 2023      středa 11. 5. 2023       čtvrtek 

 Šestiletá a osmiletá gymnázia 10. 5. 2023      středa 11. 5. 2023       čtvrtek 
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stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole 

uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.  

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).  

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast 

písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním 

termínu. 

V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit také konání školní přijímací zkoušky, přičemž stanoví 

pro první kolo přijímacího řízení dva termíny pro její konání. Školní přijímací zkoušky v prvním kole 

přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v období od 12. 4. 2023 do 28. 4. 2023; 

pro ostatní obory vzdělání v období od 22. 4. 2023 do 30. 4. 2023. 

Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel 

školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. 1. 2023 a pro další kolo nejpozději k datu vyhlášení příslušného 

kola přijímacího řízení. Vyhlášení 1. kola do oborů s talentovou zkouškou do 31. 10. 2022. 

Hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 

nejméně 60%; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 

40%. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu českého jazyka  

a literatury a písemného testu matematiky. 

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí 

Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní 

ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu  

od 22. 4. 2023 do 30. 4. 2023. 

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů  

po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. 

V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání 

školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům ředitel doručí 

rozhodnutí o nepřijetí. 

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup,  

a to alespoň na dobu patnácti dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí se 

přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým 

uchazečům. Rozhodnutí o nepřijetí se ukládá na poště po dobu pěti pracovních dnů, pak je považováno za 

doručené.  

 

 

 

 



4 
 

Zápisový lístek 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději  

do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek obdrží žáci ve škole. 

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, 

že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také 

může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, 

pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. 

 

Druhé kolo přijímacího řízení 

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Počet 

kol není omezen. Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí tuto skutečnost neprodleně 

krajskému úřadu. Krajský úřad zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých 

oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Odvolací řízení 

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních 

dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu. 

Ředitel školy zašle odboru školství spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím 

řízení.  

Informace o školách a oborech: 

 www.infoabsolvent.cz     Průvodce volbou povolání a zdroj informací o uplatnění na trhu práce. 

 

 www.atlasskolstvi.cz       Přehled škol v ČR. 

 

 www.stredniskoly.cz/obory/  Přehled oborů, celá Česká republika. 

 

 www.seznamskol.eu   Jakou školu hledáte? 

 

 https://www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/moravskoslezsky-kraj/      Dny otevř. dveří na SŠ. 
 

 https://remeslomarespekt.msk.cz/    Vraťme řemeslu respekt. Získej stipendium. 

 

 https://www.mujzivotposkole.cz/      On-line aplikace, pomáhá při výběru budoucí kariéry. 

 

 https://veletrh-skol.msk.cz/               On-line veletrh středních škol Moravskoslezského kraje. 

 

 https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-

telovychovy/volba-povolani/             Volba povolání – prezentace středních škol. 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.stredniskoly.cz/obory/
http://www.seznamskol.eu/
https://www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/moravskoslezsky-kraj/
https://remeslomarespekt.msk.cz/
https://www.mujzivotposkole.cz/
https://veletrh-skol.msk.cz/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy/volba-povolani/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy/volba-povolani/
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Informace k přijímacímu řízení: 

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

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky, informace k přijímacímu řízení, legislativa a další předpisy,  

tiskopisy přihlášek. 

 

 http://www.cermat.cz/      Jednotná přijímací zkouška. 

 

 Testová zadání v PDF | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)        Testová zadání k procvičování. 

 

 

Další důležité informace, tiskopisy:                                                                                                                             

                                      

            

Prihlaska_SS_denni.p

df                

Prihlaska_SS_202220

23_talent.pdf  
 

           

Pruvodce devítkou, 

2022-23.pdf  
 

           

TERMÍNY přijímacího 

řízení _ 2022-2023.docx               

Přijímací řízení 

2022-2023, termíny.docx 
 

           

Zápisový lístek - 

VZOR.docx                

ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

-NÁHRADNÍ ŽÁDOST.docx 

                           

VZOR  ODVOLÁNÍ 

PROTI NEPŘIJETÍ.docx 

             
   

                         

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.cermat.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

